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1 Förbundsdirektören om 2019 
Nu har vi lämnat 2010-talet och gått över till 

ett nytt spännande decennium, men först ska 

vi göra bokslut över förra decenniets sista år. 

Vi har uppnått tre av våra fyra verksamhets-

mål och alla våra finansiella mål. Detta är ett 

resultat av vår duktiga och engagerade 

personals hårda arbete, där vi träffat en stor 

mängd människor i olika utbildning- och 

informationsaktiviteter (ca 6 600 st.) och på 

olika sätt bidragit till att höja allmänhetens 

kunskap och beredskap för olyckor. Detta är 

något som görs parallellt med att vi hanterar 

de insatser som vi ställs inför med god 

kvalitet. 

Under året har vi utökat vårt arbete inom 

suicidprevention, där vi har utbildat 

högstadieelever kring psykisk hälsa, i ett 

försök att få dem att i större utsträckning 

berätta för någon hur man mår och se till att 

söka hjälp när behov finns. 

Ekonomiskt kan vi konstatera att vi landar i ett 

stort ekonomiskt överskott. Detta förklaras 

främst av att pensionskostnaderna har blivit 

betydlig lägre än budgeterat men även av 

lägre kostnader för bland annat semesterlöner 

samt något ökade intäkter. 

För branschen som helhet väntar en del 

utmaningar. Staten kommer att ställa krav på 

räddningstjänsterna att samverka i större 

utsträckning för att kunna hantera händelser 

av större omfattning eller flera samtidiga 

insatser på ett bättre sätt än idag. Nationella 

utredningar efter Västmanlandbranden 2014 

och det stora antalet skogsbränder 2018 visar 

att räddningstjänsternas förmåga att leda 

större insatser och att kunna skala upp en 

insats över tid inte har varit tillräckligt bra. För 

vår del och Norrland som helhet är avstånden 

en utmaning, vilket gör att det tar tid att få 

hjälp även om samverkan finns mellan olika 

organisationer. Det är därför viktigt att ett 

utökat samarbete finns utarbetat där det inte 

uppstår några fördröjningar när det upp-

kommer behov av hjälp hos en organisation.  

Som ett led inom detta har de tre räddnings-

tjänstorganisationerna i Västernorrland under 

2019 haft ett pågående projekt för att titta på 

möjligheterna att införa en gemensam op-

erativ ledningsorganisation. Ambitionen är att 

skapa en ledningsorganisation med bättre 

kvalitet, mer uthållighet och med en gemen-

sam kompetens att kunna skala upp lednings-

organisationen vid större insatser. Diskuss-

ioner pågår även inom de sex nordligaste 

länen för att hitta gemensamma arbetssätt 

och system som gör att organisationerna 

tillsammans kan stötta varandra vid större 

händelser i de nordligare delarna av landet. 

Liknande arbeten pågår i andra delar av 

Sverige, men inget som berör en så stor 

geografisk yta som detta. 

Rekrytering är fortsatt en utmaning för oss 

inom förbundet. Vi har ett ständigt behov av 

ny RiB-personal (Räddningspersonal i 

beredskap) och vi behöver även rekrytera till 

heltidsorganisationen. Pensionsavgångar och 

en markant ökad rörlighet inom branschen gör 

att vi än mer måste jobba med de frågor som 

gör oss till en attraktiv arbetsgivare, ex. 

arbetsvillkor, jämställdhet, hållbarhet och 

individuell utveckling. 

Vi går in i det 

nya decenniet 

med god 

tillförsikt, där vi 

kommer att 

arbeta för att bli 

bättre både i 

vårt operativa 

och före-

byggande 

arbete!  

Andreas Hoff 
Förbundsdirektör 



2 Förvaltningsberättelse 

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

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

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

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

gemensam ledning. 

HKÅ leds av en förbundsdirektion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat 

uppdraget samt hur verksamheten ska styras. 

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

genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Den externa verksamheten 

består av två avdelningar; process och produktion. Processavdelningens huvudansvar är det 

förebyggande arbetet med skydd mot olyckor. Produktionsavdelningen består av en 

heltidsorganisation samt en beredskapsorganisation och har som huvuduppgift att bedriva 

förebyggande arbete genom utbildning och information, öva inför samt upprätthålla beredskap för 

larm. 

 

Bild 1: Förbundskarta 

2.1.1 Förbundsdirektionen 
Förbundet styrs av en politiskt sammansatt förbundsdirektion med ledamöter från förbundets 

samtliga tre medlemskommuner. Förbundsdirektionen har under 2019, tillsammans med berörda 

parter inom förbundet, sammanträtt fem gånger samt tillsammans haft en utbildningsdag. 

Förbundsdirektionens uppgift är att tillse att verksamheten bedrivs med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige i respektive medlemskommun har beslutat om samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. 
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Tabell 1: Ledamöter i förbundsdirektionen 

2.2 Översikt över verksamhetens utveckling 
I tabellen nedan presenteras översiktligt verksamhetens utveckling över en femårsperiod.  

Tabell 2: Nyckeltal verksamhetens utveckling 

Nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015 

Folkmängd förbundsområde     62 689      63 045      63 564      63 488      63 157     

Verksamhetens intäkter (tkr)       7 370      17 359         8 010         6 224         6 069     

Kommunbidrag (tkr)     79 924      78 588      76 745      74 272      71 952     

Verksamhetens kostnader (tkr)     78 516      88 020      79 953      75 914      73 656     

Avskrivningar (tkr)       3 513         3 710         3 240         3 217         3 454     

Investeringar (tkr)          655         5 492         6 176         4 370         5 168     

Årets resultat (tkr)       4 392         3 530            903         1 547            533     

Soliditet* (%) 27 21 16 16 16 

Självfinansieringsgrad** (%) 2757 -139 125 223 107 

Antal anställda          217            223            206            226            224     

varav kvinnor (%)  14% 11% 10% 10% 10% 

*Soliditet definieras som eget kapital dividerat med balansomslutningen och anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med 

eget kapital. **Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar och visar 

i vilken utsträckning verksamheten kunnat finansiera årets investeringar med pengar som uppstått i verksamheten. 

2018 är det år som skiljer sig mest från övriga år avseende intäkter och kostnader. Detta beror på det 

stora antalet skogsbränder under 2018 som påverkade kostnaderna främst i form av 

helikopterkostnader samt ökade personalkostnader. De högre intäkterna 2018 beror på 

ersättningarna från medlemskommunerna och staten för skogsbränderna om cirka 10,2 mnkr som 

bokfördes som en intäkt. Den låga självfinansieringsgraden 2018 beror på ett negativt kassaflöde 

som orsakades av att ersättningar för skogsbränderna först inkom under 2019. 

2019 års höga resultat beror till största delen på betydligt lägre pensionskostnader än budgeterat. 

Investeringarna under 2019 är lägre än tidigare år, detta orsakas av att årets största planerade 

investering, ett höjdfordon, bokfördes och leveransbesiktigades först i början av 2020 vilket leder till 

att detta istället kommer att finnas med i 2020 års investeringsredovisning. Den höga 

självfinansieringsgraden 2019 beror på högt kassaflöde, främst beroende av inbetalningar av 

ersättningar för skogsbränderna samt på höjdfordonet som nämnts ovan.   

 Medlemskommun Ordinarie Ersättare 

Sollefteå Åsa Sjödén (S) Morgan Nordin (S) 
 Markus Spjuth (V) Ingemar Jonsson (C) 

Kramfors Malin Svanholm (S) Karl-Johan Rahm (V) 
 Ida Stafrin (C) Matts Söderberg (L) 

Härnösand Lennart Mohlin (S) Ingemar Ljunggren (M) 

 Anders Gäfvert (M) Ingemar Wiklander (KD) 
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2.3 Den kommunala koncernen 

2.3.1 Privata utförare 
Enlig 3 kap 4§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ansvara för rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. Hanteringen av detta regleras i avtal mellan förbundet och den 

skorstensfejarmästare som förestår respektive sotningsdistrikt. Sotningsdistrikten bedrivs av fyra 

privata utförare. Dessa utförare är Härnösands Sotningsdistrikt AB, Sollefteå Sotningsdistrikt AB, 

Ådalens Brandskydd och Sotning AB samt Kramfors Sotning och Ventilationssanering AB. 

2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
I detta avsnitt redovisas förhållanden som är viktiga för förbundets ekonomiska ställning och som ej 

redovisas i resultat- och balansräkningen.  

Tabell 3: Identifierade risker med påverkan på ekonomisk ställning 

Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk 
Kommunbidrag Politiska beslut om minskade bidrag 

från medlemskommunerna kan få 
stora konsekvenser på verksamheten 
då intäkterna till cirka 90 % består av 
kommunbidragen. 

 - Kontinuerlig dialog med 
medlemskommunerna i proaktivt syfte 
- Arbeta för att leva upp till de krav som 
medlemskommunerna ställer på 
verksamheten  

Personal  Svårigheter att rekrytera och behålla 
personal kan leda till att planerad och 
nödvändig bemanning ej uppnås.  

 - Tillsvidareanställning av RiB-personal till 
heltidsstyrkan 
- Friskvårdsaktiviteter för samtliga 
anställda 
- Fortutbildning för personalen  
- Årliga medarbetarsamtal 

Pensionsskuld Vid beräkning av pensionsskulden 
antas den genomsnittliga 
pensionsåldern vara 60 år. Om fler 
brandmän går i pension tidigare 
riskerar pensionsskulden att öka. 

 - Kontinuerlig uppföljning av 
pensionsskulden 
- Korrigering av genomsnittsåldern för 
pension om nödvändigt  

Förbundet är inte exponerat för finansiella risker såsom ränterisker, valutarisker och kreditrisker och 

kommer därför ej lämna några upplysningar om omfattning och hantering av dessa typer av risker. 

2.4.1 Pensionsförpliktelser 
Tabellen nedan visar förbundets pensionsförpliktelser. 
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Tabell 4: Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelse (tkr) 2019   2018 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen    
a)  Avsättningar inkl särskild löneskatt 35 574  35 832 

b)  Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt -  - 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 4 170  3 862 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse -  - 

Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse) 39 744  39 694 

Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde (tkr) 2019  2018 

Totalt pensionsförsäkringskapital 4 930  4 369 

a)  Varav överskottsmedel -  - 

Totalt kapital, pensionsstiftelse -  - 

Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel) -  - 

Summa förvaltade pensionsmedel 4 930  4 369 

Finansiering (tkr) 2019  2018 

Återlånade medel 34 814  35 325 

Konsolideringsgrad 12,4%  11,0% 

 

Premier för avgiftsbestämda pensioner intjänade from 1998 redovisas det år som avgiften avser. 

Pensionsåtaganden före 1998 redovisas hos respektive medlemskommun. 

2.5 Händelser av väsentlig betydelse 
Nedan presenteras en översikt över de viktigaste aktiviteterna under året inom olycksförebyggande 

verksamhet, räddningstjänst, krisberedskap och den interna organisationen. I de fall händelserna har 

påverkat förbundets resultat och ekonomiska ställning ges upplysningar om detta under respektive 

avsnitt.  

2.5.1 Utbildningar och information till medborgare 
Under 2019 har förbundet utbildat och informerat omkring 6 600 vuxna, barn och ungdomar inom 

områden som bland annat brandsäkerhet, HLR, första hjälpen och suicidprevention.  

En ny utbildning i första hjälpen lanserades under året. Våra instruktörer lär under kursen ut hur ett 

hjärtstopp känns igen, praktisk övning i HLR samt tillvägagångssätt när en person drabbas av olycka 

eller sjukdomsfall.       

Barn och ungdomar är ett av förbundets fokusområden och under året har förbundet träffat över 

3 500 barn och ungdomar under olika utbildningsinsatser och informationsträffar. Bland annat har 
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förskolebarn från förbundets samtliga medlemskommuner under året besökt våra brandstationer 

och utbildningar i brandsäkerhet har hållits för ungdomar i årskurserna två, fem och åtta.  

Förbundet arbetar aktivt med suicidprevention. Inom förbundet finns två utbildade instruktörer i 

YAM (Youth Aware of Mental Health). YAM har som syfte att förbättra den  psykiska hälsan och  

 

minska självmord hos elever i åldrarna 13-17 år. Våra 

två instruktörer har under hösten 2019 hållit i YAM-

utbildningar för elever i årskurs åtta i Kramfors kommun. 

Förbundet kommer under början av 2020 utbilda 

ytterligare en YAM-instruktör. MHFA (Mental Health First Aid) är en utbildning för vuxna i första 

hjälpen till psykisk hälsa. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna de kunskaper som tillåter 

denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Under året har 

förbundets utbildade instruktörer i MHFA hållit i två kurser för allmänheten.    

Förbundet erbjuder även konsekvenssamtal där vi talar med barn och ungdomar om konsekvenser 

vid inträffade händelser så som exempelvis anlagda bränder. Samtalen syftar bland annat till att få 

unga personer att förstå riskerna med att anlägga bränder och därmed förebygga skadegörelser och 

skapa trygghet bland barn och ungdomar.   

2.5.2 Projektet Pågående dödligt våld 
Med anledning av det osäkra säkerhetsläget i världen och den ökade risken för terrorhändelser och 

andra antagonistiska händelser, exempelvis pågående dödligt våld (PDV), har ett behov identifierats 

av att planera för hur blåljusmyndigheterna gemensamt ska agera i sådana situationer. Blåljus-

myndigheterna har tillsammans under året tillsatt en uppdragsgrupp med uppgift att ta fram en 

gemensam insatsplanering för samverkan vid pågående dödligt våld inom Västernorrlands län. 

Uppdragsgruppen fick även till uppgift att tillse att personal inom räddningstjänsterna och 

ambulansverksamheten i Västernorrlands län ska utbildas för att kunna hantera dessa situationer. 

Insatsplanen samt instruktörsutbildningar inom området är under året genomförda. Under 2020 

kommer utbildningar för brandmän och befäl att ske. 

Bild 2: Besök av en förskoleklass på Sollefteå heltidsstation, 
ordningsvakter och socialtjänst. 

Bild 3: Förbundets personal på plats vid 
Kramfors Stadsfest för att skapa trygghet för 
allmänheten i samverkan med polis. 
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2.5.3 Förebyggande verksamhet 
Tillsyner i enlighet med LSO och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utförs av 

förbundets processavdelning. Tillsynsmålet under 2019 var att minst 95 tillsyner skulle genomföras. 

Under året genomfördes 78 tillsyner och målet uppnåddes därmed inte.  

Fokus för årets tillsyner har varit flerbostadshus. Vid 

tillsynerna har bland annat brandskyddet kontrollerats 

samt att inventeringar av förmågan att genomföra 

effektiva räddningsinsatser har genomförts på 

tillsynsobjekten. 

De vanligaste uppkomna bristerna vid tillsynerna har varit 

icke godkända utrymningsförhållanden samt att 

brandcellsgränser saknas eller inte fyller sin funktion. 

Utöver tillsyner har även cirka 260 allmänna förebyggande 

ärenden handlagts under året, vilket är något mindre än 

föregående år. Med allmänna förebyggande åtgärder 

avses till exempel alkohol/serveringstillstånd, 

bygglovsärenden och tillståndsprövningar enligt LBE.  

Minskningen i antalet genomförda förebyggande ärenden 

kan delvis förklaras av att processavdelningen vid en 

period under 2019 kommunicerade till kommunerna att 

fokus skulle vara på kärnverksamheten så som bland annat 

tillsyn, tillståndsprövningar enligt LBE och sotning och inte 

yttranden och remisser då avdelningen under året har haft 

personalbrist. 

2.5.4 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. Möten för att samordna kommunernas 

arbete har genomförts kontinuerligt under året. 

Arbetet med att höja kommunernas förmåga vid höjd beredskap har fortsatt under året. Mycket av 

arbetet inom området har gjorts med stöd av länsstyrelsen. Bland annat har kompetenshöjning 

gällande totalförsvar getts i samband med totalförsvarskonferensen som anordnades under hösten 

samt i samband med de totalförsvarsövningar (TFÖ) som genomfördes i Sollefteå och Härnösand 

under slutet av året samt i Kramfors i början av 2020. 

Under 2019 har arbetet med kontinuitetshanteringen fortsatt hos medlemskommunerna. 

Förbundets krishanteringshandläggare har även deltagit i arbetet med att revidera en del av 

medlemskommunernas styrande dokument inom området. Bland annat har de övergripande risk- 

och sårbarhetsanalyserna och krisledningsplanerna setts över.  

Inom förbundet har arbetet med kontinuitetsplanering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd 

påbörjats. Detta arbete kommer fortsätta under det kommande året. 

Bild 4: Övning i Härnösand tillsammans med 
Försvarsmakten, polis, ambulans och region 
Västernorrland 
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2.5.5 Nytt handlingsprogram 
Förbundet har under året påbörjat arbetet med att uppdatera handlingsprogrammet för åren 

2020-2023. Målet är att handlingsprogrammet ska antas av förbundsdirektionen under början av 

2020. En riskanalys har tagits fram som visar den aktuella riskbilden inom förbundets geografiska 

område och inventerar vilka risker som är vanligast förekommande samt orsaken till de inträffade 

händelserna.  Då riskanalysen visar att riskbilden inte skiljer sig nämnvärt från den riskbild som låg till 

grund för det tidigare handlingsprogrammet kommer endast ett fåtal uppdateringar att göras i det 

nya handlingsprogrammet.  

Ett mer omfattande arbete med ett nytt handlingsprogram kommer att genomföras inom förbundet 

när lagstiftningen som sätter ramarna för handlingsprogrammets innehåll har uppdaterats till följd av 

de förslag som presenterades i regeringens räddningstjänstutredning En effektivare kommunal 

räddningstjänst (SOU 2018:54). 

2.5.6 Räddsam Västernorrland 
Med bakgrund av skogsbränderna under sommaren 2018 samt regeringens räddningstjänstutredning 
SOU 2018:54 har räddningstjänsterna inom Västernorrlands län (Medelpad räddningstjänstförbund, 
Höga Kusten – Ådalen och Örnsköldsviks räddningstjänst) inlett en förstudie för att se möjligheterna 
och ge förslag på en gemensam ledningsorganisation. Målet med förstudien är att ge ett eller flera 
förslag som ska ge samtliga räddningstjänster bland annat mer kompetens i ledningsnivåerna, bättre 
möjlighet att samverka med varandra och externa aktörer, dela på ledningsnivåerna samt ha bättre 
uthållighet för en omfattande, komplex räddningsinsats och för flera samtidiga räddningsinsatser.  
 
Projektgruppen innehåller representanter från samtliga räddningstjänster och ska i förstudien även 

beakta konsekvenser av genomförandet av de olika förslagen. Förstudien kommer att resultera i en 

rapport som levereras till räddningscheferna i februari 2020. 

2.5.7 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förbundet har under året satsat på fortsatt utveckling av arbetsmiljön. Till sin hjälp har förbundet 

anlitat externa konsulter som bland annat arbetar med att se över interna riktlinjer samt utbildat 

personalen i systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2.5.8 Lansering av ny hemsida 
Under året har arbetet med att utveckla och modernisera förbundets externa webbplats 

intensifierats och i december lanserades förbundets nya hemsida. Med en ny hemsida är 

förhoppningen att allmänheten ska få bättre information om förbundets olika aktiviteter 

(utbildningar, seminarier, öppet hus med mera), viktiga meddelanden till allmänheten (VMA), 

senaste larmen och övriga aktuella nyheter. Externa konsulter har anlitats i utvecklingen av den nya 

hemsidan. 

2.5.9 Räddningstjänst 
Antalet larm under 2019 uppgick till 1 383 st. vilket är en marginell ökning i jämförelse med 

föregående år (1 365 st.). En liten minskning i antalet larm har skett i Kramfors och Sollefteå kommun 

medan antalet larm har ökat i Härnösands kommun.  Under sommarhalvåret inträffade en rad 

misstänkt anlagda bränder i Härnösand med totalförstörda ödehus, busskurer och containrar som 

följd. Ökat antal larm i brand i byggnad, automatlarm, trafikolyckor och IVPA-larm är främsta orsaker 

till ökningen av inträffade händelser i Härnösands kommun.  
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Insatser till skog- och markbränder har av naturliga orsaker minskat i jämförelse med 2018 då 

skogsbränderna under sommarhalvåret var de högsta till antalet i förbundets historia. Detta är även 

en orsak till minskningen i kategorin Brand ej i byggnad, Tabell 5 nedan.  

Trafikolyckorna har ökat till antalet, en stor del av ökningen beror dock lyckligtvis på mindre olyckor 

utan allvarliga påföljder.   

Genom samverkansavtal mellan regionen och 

räddningstjänsten larmas förbundet om en 

person är i behov av sjukvård och ambulansen 

är för långt bort. Detta kallas för IVPA och står 

för I väntan på ambulans. Antalet IVPA-insatser 

ökade under 2019 med cirka 40 st. IVPA utgör 

nu, tillsammans med automatlarmen, de 

vanligaste larmorsakerna inom förbundet. 

Automatlarmen ligger på samma nivå som 2018 

och fortfarande är det ett fåtal objekt som står 

för ett stort antal av larmen. 

Annan händelse utan risk för skada är en ny 

händelsekategori från och med slutet av 2018. 

Ett antal av uppdragen kommer från Övriga 

uppdrag men de flesta larmen är sådana händelser där räddningstjänsten har varit ute på händelse-

platsen för att där konstatera att det ej föreligger något behov av räddningsinsats och därmed kan 

vända hemåt igen utan insats. 

Till Övriga uppdrag räknas bland annan hjälp till ambulans, läckage av drivmedel, självmord och 

annan brand (exempelvis brand i utemöbler eller mindre glödbränder inomhus). Att antalet övriga 

uppdrag är högre under 2019 än för 2018 beror främst på att annan brand tidigare tillhörde 

kategorin Brand ej i byggnad. 

Tabell 5: Räddningsinsatser per insatstyp 

 Insatstyp 2019 2018 2017 2016 2015 

Brand i byggnad 95 106 168 123 115 

Brand ej i byggnad 124 229 142 163 161 

Trafikolycka 187 156 220 210 193 

Utsläpp av farligt ämne 4 21 31 24 34 

Drunkning-/tillbud 5 8 12 5 6 

Automatlarm, ej brand/gas 301 303 412 328 263 

I väntan på ambulans 301 259 309 376 324 

varav hjärtstoppslarm 12         

Annan händelse utan risk för skada 148 101       

Övriga uppdrag 218 182 169 229 298 

Totalt 1383 1365 1463 1458 1394 

Bild 5: Pågående släckningsarbete av brinnande byggnad i 
Kramfors kommun 
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Tabell 7: Räddningsinsatser per kommun 

           

2.6 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

2.6.1 Ägaruppdrag 
Av ägaruppdraget från medlemskommunerna framgår att HKÅ bland annat ska ansvara för 

räddningsinsatser, sotning och brandskyddskontroll, tillsyn enligt LBE och LSO, tillståndsprövningar 

samt att förbundet ska ha ett aktuellt handlingsprogram för räddningsinsatser och 

olycksförebyggande åtgärder.  

I förbundsordningen framgår förbundsdirektionens ansvar och arbetsuppgifter vilket bland annat 

inkluderar att fastställa budget, handlingsprogrammet samt delårs- och årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen ska även löpande avlämna rapporter över verksamheten till 

medlemskommunerna. Kommunfullmäktige beslutar om taxor för myndighetsutövning samt beslutar 

om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i dess helhet. Förbundet träffar medlemskommunerna 

årligen via ägarsamråd. 

2.6.2 Fastställande av mål för god ekonomisk hushållning 
Under varje mandatperiod antas ett fyraårigt handlingsprogram av förbundsdirektionen. I 

handlingsprogrammet pekas riktningen ut inför de kommande fyra åren. Med handlingsprogrammet 

som utgångspunkt tas sedan en verksamhetsplan fram för varje nytt verksamhetsår. I 

verksamhetsplanen beskrivs bland annat målen för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsplanen 

antas av förbundsdirektionen, som därmed även fastställer det kommande årets mål för god 

ekonomisk hushållning. Den dagliga verksamheten beskrivs sedan i aktivitetsplaner. 

 

2.6.3 Budgetarbete 
Förbundet träffar medlemskommunerna i början av varje år för att diskutera inriktning och 

förutsättningar inför kommande års budget. Förslag till medlemsbidraget för det kommande året ska 

 Insatser

/stationsområde

2019 2018 2017 2016

Härnösand 497 439 466 454

Viksjö 27 17 28 42

Kramfors 293 305 353 297

Nyland 59 62 55 90

Ullånger 52 63 55 97

Nordingrå 39 36 43 39

Sollefteå 223 252 234 217

Näsåker 48 46 47 55

Junsele 90 86 106 104

Ramsele 55 59 76 63

Totalt 1383 1365 1463 1458

Tabell 6: Räddningsinsatser per station 

 Insatser

/kommun

2019 2018 2017 2016

Härnösand 524 456 494 496

Kramfors 443 466 506 523

Sollefteå 416 443 463 439

Totalt 1383 1365 1463 1458
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innan april månads utgång meddelas medlemskommunerna. Budgetarbetet pågår under hösten för 

att sedan antas av förbundsdirektionen i slutet av året.  

2.6.4 Internkontroll 
Förbundsdirektionen har ansvar för att en plan för internkontroll upprättas årligen. Internkontroll ska 

göras för att upptäcka och förebygga fel. Under 2019 har punkterna i Tabell 8 nedan kontrollerats. 

Tabell 8: Uppföljning av intern kontroll 

2.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Förbundet har en övergripande verksamhetsplan för 2019 som utgår från handlingsprogrammet för 

skydd mot olyckor. Fokusområden i gällande handlingsprogram är barn och unga, arbetet med 

förebyggande av bränder samt bibehållandet av en god utryckningsorganisation. Verksamhetsplanen 

innehåller sju mål, fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål som ska borga för en god ekonomisk 

hushållning.  Efter 2019 kan vi konstatera att sex av de sju målen för god ekonomisk hushållning har 

uppnåtts. 

Nedan följer en redovisning av måluppfyllelse.  

 
 

Kontroll av Riskbedömning Metod Resultat 
Att alla medarbetare inom 
heltidsorganisationen 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 idéer, förvänt-
ningar och farhågor med sin 
chef. Det gynnar såväl org-
anisationen som med-
arbetaren. 

Görs genom att stämma av 
uppföljningen från 
respektive chef med listan 
över anställda i Core. 

Samtliga medarbetare 
inom heltids-
organisationen har 
erhållit/erbjudits 
medarbetarsamtal. 

Att aktivitetsplanerna 
internt följs upp varje tertial.  

För att säkerställa att 
Räddningstjänsten kont-
inuerligt arbetar mot 
verksamhetsmålen ska 
aktivitetsplanerna kont-
inuerligt följas upp och 
eventuella föreslagna 
åtgärder tas fram.   

Görs genom att controller 
följer upp aktivitetsplanerna 
tillsammans med enhets-
cheferna minst varje tertial. 

Samtliga aktivitets-
planer har följts upp av 
enhetschefer och 
controller.  

Att skorstensfejare och 
skorstensfejartekniker har 
rätt utbildning för att utföra 
rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroller. 
 

Det är viktigt att rengöring 
och brandskyddskontroller 
utförs av personal med rätt 
kompetens för att utöva 
korrekt myndighetsutövning 
och minska risken för 
eldstads- och 
imkanalsrelaterade bränder.  
 

Görs genom att 
sotningsdistrikten redovisar 
examensintyg för respektive 
distrikts personal och att 
utförare stäms av med 
kontrollbok på 25 st. 
slumpmässigt utvalda 
brandskyddskontroller per 
distrikt. 

Samtliga distrikt har 
lämnat in examens-
intyg. Slumpmässiga 
kontroller har utförts 
genom att jämföra 2019 
kontrollbok mot den 
inkomna boken för 
2020 och allt är korrekt 
utfört. 
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2.7.1 Uppföljning av verksamhetsmål 
 

Organisationen har under året haft resurser 

tillgängliga för att kunna åka på samtliga 

insatser som inkommit till SOS och definierats 

som räddningstjänst (1 383 st. inkl. IVPA). 

Antalet insatser är marginellt högre i 

jämförelse med föregående år.  

Målet anses uppfyllt. 

 

 

78 tillsyner enligt LSO och LBE är utförda. 

Anledningar till att målet ej uppfylldes är 

vakanser, längre rekryteringsprocesser samt 

ökat fokus på den operativa verksamheten. 

Brandinspektörer har nu rekryterats och 

målet är att antalet tillsyner ska öka under 

kommande år.  

Målet anses inte uppfyllt. 

 

 

 

Under 2019 utbildades totalt 3 086 vuxna i 

olika olycksförebyggande utbildningar. 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

 
 

Förbundet har under året träffat 3 536     

barn och ungdomar i samband                       

med utbildningar och informations- 

tillfällen. 

Målet anses uppfyllt. 

    

 

Mål 

Under 2019 ska 100 % av 
inkommande larm som 

definieras som räddningstjänst 
rendera en insats. 

Mål 

Under 2019 ska HKÅ träffa 

minst 2 600 barn och 

ungdomar. 

 

Mål 

Minst 95 tillsyner ska utföras 
under året. 

Mål 

Minst 1 700 personer ska 

utbildas under året. 
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2.7.2 Kommentar verksamhetsmål 
Under 2019 har tre av de fyra 

verksamhetsmålen uppnåtts. 

Antalet insatser under 2019 är marginellt högre 

än för helåret 2018. Förbundet har haft 

resurser tillgängliga för att kunna åka på 

samtliga de händelser som definieras som 

räddningsinsats. 

2019 års mål för antalet tillsyner var 95 st. 

Totalt genomfördes 78 tillsyner vilket innebär 

att målet ej uppnåddes under året. Detta 

förklaras av ett antal vakanser på 

processavdelningen, längre 

rekryteringsprocesser samt ett ökat fokus på 

den operativa verksamheten.  Under slutet av 

2019 tillsattes två brandinspektörer och i början 

av 2020 börjar ytterligare en brandinspektör på 

avdelningen. Då tre av avdelningens 

brandinspektörer är nya och kommer ägna en 

del tid åt introduktion och erfarenhetsutbyte är 

förhoppningen att antalet tillsyner successivt 

kommer öka och att nästa års mål kommer att 

uppnås. 

Vi har under året träffat och utbildat såväl fler 

vuxna som barn och ungdomar än de beslutade 

målen. Utöver utbildningar i brandsäkerhet och 

sjukvård har förbundet bland annat anordnat 

förskoleveckor och öppet hus på ett flertal av våra brandstationer, där barn och vuxna fått 

information om brandsäkerhet och om våra brandstationer samt att möjlighet till att testa på yrket 

som brandman har erbjudits. Även utbildningar inom suicidprevention har anordnats under året. 

2.7.3 Uppföljning av finansiella mål 

 
 

 

Årets resultat är ett överskott om cirka 4,4 

mnkr.  

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

 

Mål 

Årets resultat ska uppgå till 

minst 0,01 % av omsättningen. 

 

Bild 6: Räddningstjänsten hjälper kommunen med 
lagning av lampor på Kramfors IP 
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Årets avskrivningar är cirka 300 tkr lägre än 

budgeterade avskrivningar. 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

 

Alla investeringar har skett med eget kapital. 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

2.7.4 Kommentar finansiella mål 
De tre finansiella målen för 2019 är alla uppfyllda. Det ekonomiska resultatet är ett överskott på 4,4 

mnkr, vilket överstiger det finansiella målet på 0,01 % (8,7 tkr). Det höga resultatet beror till största 

delen på en lägre beräknad pensionsskuld med minskade pensionskostnader som följd. Prognosen 

för pensionskostnaderna sänktes vid delårsredovisningen i augusti vilket gör att prognosen ligger 

närmare utfallet än budgeterade pensionskostnader. 

Årets avskrivningar understiger budgeterade avskrivningar, främst på grund av att höjdfordonet i 

investeringsbudgeten 2019 levererades sent på året och bokfördes först under 2020. Detta får 

därmed till följd att höjdfordonet först kommer börja skrivas av under 2020. Samtliga investeringar 

sker med egna medel, dvs. utan upptagande av lån.     

2.7.5 Budgetavvikelse 
Årets resultat överstiger det budgeterade resultatet med cirka 4,4 mnkr. Till stor del förklaras detta 

av att faktiska pensionskostnader understiger budgeterade kostnader. Övriga poster som bidrar till 

det lägre utfallet är lägre kostnader för semesterlöner, upplupna semesterlöner, löneskatt samt 

arbetsgivaravgifter. Även årets avskrivningar understiger budgeterade avskrivningar. På intäktssidan 

är det främst intäkter för automatlarm som överstiger budgeterade intäkter och därmed även bidrar 

till det högre resultatet. Årets investeringar understiger budgeterade investeringar med cirka 6,3 

mnkr. Detta förklaras av främst av den försenade leveransen av höjdfordonet men även av en 

försenad upphandling av ett lastfordon. 

2.8 Balanskravsresultat 
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 2019 innebär 8,7 tkr. 

Balanskravsutredningen visar att balanskravet uppnås. 

Mål 

Årets avskrivningar ska inte 

överskrida budgeterad 

avskrivning. 

 

Mål 

Årets investeringar ska göras 

med eget kapital. 
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Tabell 9: Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat (tkr)         2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Årets resultat enlig resultaträkningen               4 392             3 530                903  

 - Samtliga realisationsvinster    -               92                    -                      -    

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet   -   -   -  

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet   -   -   -  

 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper   -   -   -  

 +/- 
Återföring av realiserade vinster och förluster i 
värdepapper  -   -   -  

 =  Årets resultat efter balanskravsjusteringar              4 300             3 530                903  

 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   -   -   -  

+ Använda medel från resultatutjämningsreserv   -   -   -  

 =  Balanskravsresultat                    4 300             3 530                903  

2.9 Väsentliga personalförhållanden 
Inom Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen finns det totalt 217 personer anställda, varav 68 st. 

inom heltidsorganisationen (heltid brandmän samt internt stöd, ledning, brandinspektörer och 

brandingenjörer) och 149 st. inom beredskapsorganisationen där Viksjö värn (19 st.) och sjöräddarna 

(fem st.) är inräknade. Av 217 anställda är 14 % kvinnor. 

Tabell 10: Antal anställda inom förbundet 

Samtliga anställda 2019-12-31 

Fördelning kategori Män Kvinnor Totalt Andel 

Heltid brandmän 49 4 53 24 % 
Räddningspersonal i beredskap (RiB) och värn 129 20 149 69 % 
Internt stöd och ledning (inkl. brandinspektörer och 
brandingenjörer) 9 6 15 7 % 
Totalt 187 30 217 100 % 

Antalet årsarbetare1 inom heltidsorganisationen per 31 december 2019 är 67,5 heltidsanställda och 
genomsnittlig sysselsättningsgrad är vid samma tidpunkt 99,3 %. 

Inom heltidsorganisationen är fördelningen enligt nedan: 

 Sju personer arbetar dagtid. 

 Åtta brandinspektör/brandingenjörer/enhetschefer har en roll som Inre befäl vilket innebär 

att de arbetar dagtid med återkommande jourdygn i utryckningsorganisationen. 

 Tolv styrkeledare samt 41 brandmän arbetar skift i utryckningsorganisationen. 

 

 

                                                           
1 Med årsarbetare menas summan av de anställdas sysselsättningsgrader, t.ex. 100 % sysselsättningsgrad 
motsvarar en årsarbetare och 75 % 0,75 årsarbetare. 
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Tabell 11: Åldersfördelning heltidsorganisationen 

Heltid, tillsvidareanställda 2019-12-31 

Åldersfördelning Män Kvinnor Totalt Andel 

20-29 år 10 2 12 18 % 
30-39 år 22 6 28 41 % 
40-49 år 11 1 12 18 % 
50-59 år 11 1 12 18 % 
60- år 4 0 4 6 % 
Totalt 58 10 68 100 % 

Totalt arbetad tid i timmar Män Kvinnor Totalt Andel 

≤ 29 år 14 032 2 246 16 278 12 % 
30-49 år 69 481 14 347 83 828 61 % 
≥ 50 år 34 559 2 080 36 639 27 % 
Totalt 118 072 18 673 136 745 100 % 

Medelålder   
   

Män  41,3    
Kvinnor 36,4    
Totalt 40,6    

 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har under 2019 rekryterat elva heltidsbrandmän varav två 

av dessa har en provanställning fram till februari 2020. Förbundet har även under året rekryterat en 

controller samt en brandinspektör. En brandinspektör har under året gått i pension.  Under 2019 

slutade två brandinspektörer samt två brandmän på egen begäran sina tjänster. 

2.9.1 Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med tidigare år medan långtidssjukskrivningarna i 

förhållande till den totala sjukfrånvaron steg kraftigt under 2019. Räddningstjänsten Höga Kusten – 

Ådalen har under 2019 haft sju längre sjukskrivningar, att jämföra med fyra längre sjukskrivningar 

under 2018. 
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Tabell 12: Sjukfrånvaro samtliga anställda 

Samtliga anställda 

Sjukfrånvaro 2019 2018 2017 2016 
De anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid (tim) 160 294 160 262 164 523 165 832 
Total sjukfrånvaro av sammanlagd 
ordinarie arbetstid (%) 2,4% 4,2% 4,1% 4,3% 
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 
förhållande till total sjukfrånvaro i timmar 
(%) 

92,0% 29,5% 37,2% 73,6% 
Summa sjukfrånvaro för kvinnor av 
sammanlagd ordinarie arbetstid för 
kvinnor i timmar (%) 

3,1% 6,5% 6,1% 4,1% 
Summa sjukfrånvaro för män av 
sammanlagd ordinarie arbetstid för män i 
timmar (%) 

2,3% 3,9% 3,8% 4,3% 
Summa sjukfrånvaro för personal under 29 
år av sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 29 år eller yngre i timmar 
(%) 0,2% 7,3% 1,4% 2,4% 
Summa sjukfrånvaro för personal 30-49 år 
av sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 30-49 år i timmar (%) 

2,4% 3,7% 3,6% 2,5% 
Summa sjukfrånvaro för personal 50 år 
eller äldre av sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre i 
timmar (%) 4,2% 3,1% 6,6% 7,5% 

 

Tabell 13: Sjukfrånvaro per åldersgrupp heltidsorganisationen 

Heltid, tillsvidareanställda     2019-12-31 

Total sjukfrånvaro i timmar Sjukfrånvaro Arbetad tid Sjukfrånvaro 

≤ 29 år 29 12 629 0 % 
30-49 år 2 283 86 982 3 % 
≥ 50 år 1 592 34 709 5 % 
Totalt          3 904            134 320     3 % 

Total sjukfrånvaro i dagar Antal kaldgr Antal kaldgr>59 Antal kaldgr>59 av total  
20-29 år 4 0 0 % 
30-39 år 260 188 72 % 
40-49 år 121 31 26 % 
50-59 år 75 0 0 % 
60- år 192 102 53 % 
Totalt 652 321 49 % 

2.9.2 Friskvård 
Samtliga brandmän inom heltidsorganisationen får, om tid finns, träna en timme per arbetspass för 

att upprätthålla sin fysiska status. På varje heltidsstation finns många olika möjligheter till varierad 

och god träning såsom rullband, roddmaskin, trappmaskin, styrketräningslokal med olika maskiner 
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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. I förbundets 

riktlinje för fysisk aktivitet finns angivet att 

arbetsgivaren gärna ser att all personal, även 

kontorspersonal, varje år genomför ett 

rullbandstest. Detta på grund av att arbetsgivaren 

värnar om personalens hälsa. Förbundet bekostar 

även simning en gång per vecka för all personal inom 

heltidsorganisationen. 

Anställda inom beredskapsorganisationen får årligen 

en friskvårdspeng där de kan köpa träningskort 

och/eller träningsskor.  

Samtlig personal genomför varje år en 

hälsoundersökning. För personal i utryckningstjänst 

innebär det att varje år förnya sitt tjänstbarhetsintyg. 

2.9.3 Utbildning av personal 
Under 2019 har två heltidsanställda brandmän genomfört utbildningen Räddningsledare A, en 
brandinspektör har genomfört kursen Tillsyn A och en annan brandinspektör kursen Tillsyn B. Under 
våren 2019 deltog tre personer inom heltidsorganisationen i en endagskurs som anordnades av MSB 
och räddningstjänsten i Östersund om användandet av flygande resurser vid skogsbrands-
bekämpning. Ledningsgruppen, fackliga representanter samt styrkeledare genomgick under året en 
arbetsmiljöutbildning. 

Inom RiB-organisationen genomgick tre personer under året utbildningen Räddningsledare A. 

Personalen får utöver ovan nämnda utbildningar kontinuerlig fortbildning inom första hjälpen, HLR, 
taksäkring med mera.  

2.9.4 Framtida personalutveckling 
Rekryteringsbehovet av brandmän i beredskap är konstant. Det finns alltid befintliga vakanser som 

måste fyllas upp samtidigt som det ständigt sker en viss kontinuerlig avgång. 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har inom de kommande åren inte särskilt stora 

pensionsavgångar. Pensionsavgångarna kan hanteras genom en god dialog mellan medarbetare och 

arbetsgivare. Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens stora utmaning är att behålla befintlig 

personal. Många av de som rekryteras kommer ursprungligen från andra orter och många söker sig 

hem och till större räddningstjänster. För att öppna upp för en mer varaktig personalstyrka togs det 

under 2019 ett beslut att vi från och med nu även har möjlighet att tillsvidareanställa RiB-personal 

med godkänd utbildning till heltidsorganisationen. 

 

 

Bild 7: Övning på Höga Kusten-bron under 
hösten 
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Tabell 14: Pensionsavgångar samtlig personal 

Samtliga anställda 

Pensionsavgångar från 65 år Faktiska  Kommande 

2019 1 4 
2020   3 
2021   3 
2022   0 
2023   2 
2024   2 

2.10 Förväntad utveckling och framtid 
Ett arbete pågår gällande utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i länet kring ledning av 

insatser. Krav på detta kommer även från staten, där det anses att den kommunala 

räddningstjänsten måste öka sin förmåga att skala upp ledningsorganisationen vid större insatser. 

Staten kommer att skjuta till 45 mnkr till kommunerna från 2021 till denna uppgift, men det finns en 

klar risk att kostnaderna för förbundet kommer att öka mer än de tillskjutna medlen för att leva upp 

till statens krav. Förbundet får dock en förbättrad kvalitet och en utökad uthållighet genom att 

samverka med andra. 

Förbundets tre ägarkommuner har, precis som de flesta kommuner i landet, utmaningar gällande 

ekonomin de kommande åren. Hur detta kommer att påverka förbundet är oklart, men klart är att 

insatserna och det förebyggande arbetet för räddningstjänsten inte minskar. 

Det internationella säkerhetsläget har under senare år förändrats. Detta leder till att 

räddningstjänsten framöver kommer att få lägga en markant större del av resurserna på att arbeta 

med totalförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap. 

3 Drift- och investeringsredovisning 

3.1 Driftredovisning 
 

 

3.1.1 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 exempelvis hyror och automatlarm. 

Intäkterna under året är cirka 700 tkr högre än budgeterat, och cirka 500 tkr högre än den  prognos 

som lades vid delårsbokslutet. 

Den främsta orsaken till de högre intäkterna förklaras med att automatlarmen, både årsavgifter och 

avgifter för felaktiga larm, genererade närmare 400 tkr mer i intäkter än budgeterat och 

prognosticerat. Förväntan inför 2019 var att antalet automatlarmsobjekt skulle minska på grund av 

det lägre antalet asylboenden inom förbundets område. Nya objekt har dock tillkommit vilket 

resulterar i att det totala antalet objekt ej har förändrats. Ett fåtal objekt står för en stor del av de 

onödiga automatlarmen med höga kostnader för kunderna som följd och att förbundets intäkter 

Årets resultat är + 4,4 mnkr. 
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under året istället ökade i jämförelse med föregående år. Förbundets målsättning är att antalet 

onödiga larm ska minska. 

Intäkterna för extern utbildning har ökat under året och överstiger budget med cirka 200 tkr. Det är 

främst utbildningen Heta arbeten  som bidrar till intäktsökningen. Årets utfall av externa utbildningar 

visar att det fortfarande råder stort intresse för förbundets kompetens kring brandförebyggande 

arbete, HLR, första hjälpen och suicidprevention bland allmänheten.  

Antalet IVPA-larm ökade i jämförelse med föregående år och därmed även intäkterna från regionen 

med cirka 70 tkr. 

Antalet tillsyner, och därmed även intäkterna för tillsyner har minskat under året och understiger 

budget med cirka 170 tkr. Vid den prognos som lades i samband med delårsredovisningen i augusti 

gjordes antagandet att intäkterna skulle bli lägre än förväntat och prognosen sänktes med 130 tkr.  

3.1.2 Kostnader 
Av förbundets totala kostnader står personalen för ca 70 %, såsom löner/arvoden, arbetsgivar-

avgifter och pensioner.  

Utryckningspersonalens särskilda avtalspension, R-SAP, tryggas genom pensionsavsättningar. Under 

förutsättning att en brandman har arbetat inom räddningstjänsten i minst 30 år, varav 25 år i 

utryckningstjänst, har denne rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Kostnaden för R-SAP beräknas av 

förbundets pensionsadministratör KPA. I beräkningarna antas den genomsnittliga pensionsåldern 

vara 60 år då pensionsåldern historiskt har varit högre än 58 år.  

Pensionskostnaderna för 2019 är betydligt lägre än budgeterade kostnader för helåret och 

prognosticerade kostnader i delårsbokslutet. Då KPA:s beräknade pensionskostnader varierat stort 

de senaste åren valde förbundet under hösten 2019 att göra en grundlig översyn av 

pensionsberäkningarna och underlagen till dessa. Översynen visade att pensionsskulden var felaktigt 

beräknad för ett antal av brandmännen vilket har resulterat i en lägre pensionsskuld med lägre 

pensionskostnader som följd. I delårsbokslutet sänktes prognosen för pensionerna vilket ledde till att 

prognosticerade kostnader blev närmare utfallet (utfallet 1,5 mnkr lägre i prognosen i jämförelse 

med budgeterade kostnader som låg 3,3 mnkr över utfallet, exklusive löneskatt).    

Utfallet för såväl semesterlöner som upplupna semesterlöner understiger både prognos och budget. 

Under året har fler semesterdagar än intjänade tagits ut av förbundets anställda vilket leder till 

intäkter om cirka 700 tkr för upplupna semesterlöner.  

Utfallet för avskrivningarna är cirka 300 tkr lägre än väntat under året. Detta förklaras till stor del av 

att det höjdfordon som upphandlades under 2019 inte leveransbesiktigades och bokfördes förrän 

under början av 2020 med senarelagda avskrivningar som följd.  

Under prognosarbetet vid delårsbokslutet antogs kostnaderna för arbetskläder och konsulttjänster 

överstiga de budgeterade kostnaderna för 2019 vilket även stämmer överens med utfallet för 2019.  

Ökade kostnader för arbetskläder beror delvis på nödvändiga inköp av bland annat brandkängor till 

förbundet. De högre konsultkostnaderna beror på förbundets lansering av hemsidan under hösten 

samt satsningar på arbete med arbetsmiljö där förbundet har tagit hjälp av externa konsulter. 
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3.2 Investeringsredovisning 
I investeringsbudgeten för 2019 ingick ett höjdfordon till Härnösand, dock finns ej fordonet med i  

investeringsredovisningen för 2019. Detta trots att upphandlingen och leveransen skedde under året 

men då  fordonet 

leveransbesiktigades, 

betalades och bokfördes 

i början av 2020 kommer 

investeringen istället att 

finnas med i 

redovisningen för 2020.  

Under 2019 planerades 

det för en upphandling 

av ett mindre lastfordon 

till Härnösand. Upp-

handlingen har dock 

försenats och kommer 

istället att slutföras 

under 2020.  

Gjorda investeringar under 2019 är bland annat en truck, motorsprutor, utrustning för 

vattenlivräddning samt en älgdragare som ska användas för att transportera brandslang vid 

exempelvis skogsbränder.  

Tabell 15: Investeringsredovisning 

Investeringstyp (tkr) Utfall 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Kommunikationsutrustning/larm                    50                      326      

Övriga fordon                    91                      408     750 

Släckbil                    12                  3 628      

Basutrustning fysisk träning     50 

Höjdfordon                    47                        50     5 600 

Räddningsmateriel                  456                  1 080     600 

Övrigt      

Totalt            656             5 493     7 000 

 

  

Bild 8: Nytt höjdfordon till heltidsstationen i Härnösand 
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4 Resultaträkning 
Resultaträkning (tkr) Not Utfall 2019 Utfall 2018 Budget 2019 
Verksamhetens intäkter   1            7 370          17 359                6 667  

Verksamhetens kostnader    2 -       78 516  -       88 020  -          81 781  

Avskrivningar 3 -         3 513  -         3 710  -             3 800  

Verksamhetens nettokostnader  -       74 659  -       74 371  -          78 914  

       
Medlemsbidrag 4         79 924          78 588              79 924  

Verksamhetens resultat             5 265             4 217                1 010  

      
Finansiella kostnader 5 -             873  -             686  -             1 000  

Resultat efter finansiella  poster             4 392             3 531                      10  

      
Årets resultat  6            4 392             3 531                      10  

5 Balansräkning  
Balansräkning (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

 - Maskiner och inventarier 7          18 456           21 345  

Summa anläggningstillgångar            18 456           21 345  

        

Omsättningstillgångar       

 - Fordringar 8            6 248  18 867  

 - Kassa och bank 9          40 253           22 701  

Summa omsättningstillgångar            46 501           41 568  

        

SUMMA TILLGÅNGAR            64 957           62 913  

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

      
 Eget kapital 10          17 836  13 444  

 - Årets resultat              4 392             3 530  

        

Avsättningar       

 - Avsättningar för pensioner o likn. förpliktelser 11          31 248  32 869  

Summa avsättningar            31 248  32 869  

        

Skulder       

 - Kortfristiga skulder 12          15 873  16 600  

Summa skulder            15 873  16 600  

        

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          64 957           62 913  

        

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   0  0  
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6 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys       2019 2018 

Den löpande verksamheten 
  

  
 

Resultat efter finansiella poster   4 392 3 531 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 1 800 4 777 

     6 192 8 308 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     

förändringar av rörelsekapital 
  

6 192 8 308 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
 

  
 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  12 619 -13 732 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -727 -2 212 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

18 084 -7 636 

Investeringsverksamheten 
  

  
 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -656 -5 493 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 124 – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-532 -5 493 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

– – 

Kassaflöde från bidrag till infrastruktur 
 

– – 

Årets kassaflöde 
   

17 552 -13 129 

Likvida medel vid årets början 
  

22 701 35 830 

Likvida medel vid årets slut     40 253 22 701 

  

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys (tkr) 2019 2018 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 513 3 710 

Rearesultat försäljning av materiella anläggningstillgångar -92 – 

Återförda avsättningar till pensioner 
 

-1 621 – 

Avsättningar till pensioner  
  

– 1 067 

     
1 800 4 777 
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7 Noter 
Noter (tkr) 2019   2018 
Not 1 Verksamhetens intäkter     
Försäljning till kommuner/Landsting              845                790  

Försäljning till övriga              290                394  

Övriga intäkter           6 235           16 175  

varav      
     - automatlarm           2 496             2 420  

     - sambruk           1 211             1 072  

     - förrättningsavgifter              328                540  

     - extern utbildning              872                728  

     - bostads- och lokalhyror           1 120             1 017  

     - ersättning skogsbränder            10 187  

     - övrigt              207                212  

Summa           7 370           17 359  

     
Not 2 Verksamhetens kostnader     
Kostnader för arbetskraft -      58 606   -      63 979  

   varav pensionskostnader -        4 214   -        6 755  

Lokal- och markhyror -         9 183   -         8 845  

Material -            999   -         5 982  

Övriga rörelsekostnader -         9 728   -         9 214  

Summa -      78 516   -      88 020  

     
Not 3 Avskrivningar     
Maskiner och inventarier -         3 513   -         3 710  

     
Not 4 Medlemsbidrag     
Härnösands kommun         24 521           24 111  

Kramfors kommun         26 814           26 366  

Sollefteå kommun         28 589           28 111  

Summa         79 924           78 588  

     
Not 5 Finansiella kostnader     
Bankkostnader -              20   -              22  

Räntekostnader -              14   -                 5  

Finansiell kostnad på pensioner -            839   -            660  

Summa -            873   -            686  

     
Not 6 Årets resultat     
Årets resultat enl resultaträkningen           4 392             3 531  

Avgår jämförelsestörande intäkter     
Avgår realisationsvinster     
Årets resultat           4 392             3 531  
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Noter (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 
Not 7 Maskiner och inventarier    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde          63 540           58 047  

Årets anskaffningar                655             5 493  

Årets försäljningar/utrangeringar -             231   
Omklassificeringar    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde          63 964           63 540  

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -        42 195  -       38 485  

Årets avskrivningar -          3 513  -          3 710  

Årets försäljningar/utrangeringar                200   
Omklassificeringar    
Utgående ackumulerade avskrivningar -        45 508  -       42 195  

Utgående redovisat värde          18 456           21 345  

    
Not 8 Fordringar    
Kundfordringar            1 318             2 551  

Interimsfordringar            2 013           11 219  

Moms                879             2 557  

Övriga kortfristiga fordringar            2 038             2 540  

Summa            6 248           18 867  

    
Not 9 Kassa och bank    
Bankkonto FSB          40 253           22 701  

    
Not 10 Eget kapital    
Ingående eget kapital          13 444             9 914  

Årets resultat            4 392             3 530  

Summa          17 836           13 444  

    
Not 11 Avsättningar för pensioner o likn. förpliktelser    

    
Specifikation - avsatt till pensioner    
Särskild avtals/ålderspension          25 147           26 452  

Löneskatteskuld            6 101             6 417  

Summa          31 248           32 869  

    
Avsatt till pensioner    
Ingående avsättning          32 869           31 802  

Årets avsättning            1 226             3 139  

varav:    
 - Nyintjänad pension                380             2 483  

 - Ränte- och basbeloppsuppräkning                839                660  

 - Övrig post                    7  -                  4  

Årets pensionsutbetalningar -          2 531  -          2 280  

Förändring av löneskatteskuld -             316                208  

Summa          31 248           32 869  

    
Totala pensionsåtaganden     
Avsättningar          31 248           32 869  

Ansvarsförbindelse  -   -  

Kortfristig del av pensionsskuld            4 326             2 963  
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Avgår: Pensionstiftelsekapital  -   -  

Summa          35 574           35 832  

    
Not 12 Kortfristiga skulder    
Räntebärande skulder    
Leverantörsskulder            3 365             4 635  

Pensionsavsättningar            4 326             2 963  

Interimsskulder            5 728             6 525  

Skulder till staten            2 454             2 477  

Summa          15 873           16 600  
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8 Redovisningsprinciper 
Förbundet följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt tillämpar 

rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Enstaka undantag från detta 

redovisas även i notapparaten.  

Intäkter 

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

tillgodogöras kommunen och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt enligt RKR R2. 

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 

Periodiseringar av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster 

och utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats. Den del av inkomst som inte 

uppfyller kriterierna för intäkt periodiseras och skuldförs i balansräkningen enligt RKR R2. 

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. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp. 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar enligt RKR R4. Nedskrivningar sker i de fall tillgången inte kan nyttjas fullt 

ut enligt ändamålet eller när en extern värdering påvisar ett lägre värde. Inga lånekostnader 

redovisas i anskaffningsvärdet. 

Planenlig avskrivning på materiella anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde 

och sker linjärt utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivningarna påbörjas månaden efter 

anskaffning/färdigställande.  

Huvudsakligen tillämpas avskrivningstider om tre till 10 år för maskiner, fordon och inventarier. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster redovisas enligt RKR R11 och är poster som inte är extraordinära men är 

viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan perioder. Upplysningar om jämförelsestörande 

poster lämnas i not kopplad till berörda resultatposter i resultaträkningen. 

Extraordinära poster 

Extraordinära poster redovisas enligt RKR R11 och innebär att posten dels saknar samband med den 

ordinarie verksamheten, utgör en engångshändelse samt uppgår till ett väsentligt belopp. 

Extraordinära poster redovisas på separata rader i resultaträkningen och specificeras i not. 

Fordringar 

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med. 
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Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 

Beräkningen av förbundets samlade pensionsåtagande utförs av förbundets pensionsadministratör 

KPA. Samtliga förpliktelser för pensionsåtagande för anställda inom förbundet beräknas vid varje 

tidpunkt gällande RIPS i enlighet med RKR R10. Prognosen från KPA baseras på en genomsnittlig 

pensionsålder på 60 år. 

Pensionsskuld redovisas i balansräkning inklusive särskild löneskatt. Premier för avgiftsbestämda 

pensioner intjänade from 1998 redovisas det år som avgiften avser.  

Upplysningar vad gäller pensionsavsättningar lämnas i not till balansräkningen. 

 


