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Förvaltningsberättelse
Det varma och torra vädret under sommaren 2018 satte och kommer sätta  en stor prägel på vår 
verksamhet. Temperaturer på över 30 grader under en lång period påverkar vårt samhälle på 
flera sätt – en del positiva men också många negativa. För Höglandets räddningstjänstförbund var 
skogsbränder i vårt närområde med extrema brandriskvärden en krävande uppgift, samtidigt som 
Mellansverige drabbades av de största bränderna i Sverige i modern tid. RäddSam F, Östergötland 
och Kalmar län samarbetade intensivt med egna händelser samt förstärkningsrörelse till Mellansve-
rige. Utöver arbetet med bränder har det skett arbete för att lindra effekten av de höga tempe-
raturerna för framför allt målgrupperna äldre, multisjuka och spädbarn. De låga vattennivåerna i 
framförallt ytvattentäkterna var ytterligare ett område som har hanterats. Landsbygden med dess 
många verksamheter drabbades hårt med bland annat brist på vatten, foder och sämre avkastning 
av odling samt angrepp av granbarkborrar. De låga vattennivåerna och problemen för landsbygden 
skapar stora svårigheter och arbete kommer att behöva göras under lång tid.

Årets resultat är ett underskott på 285 000 kronor, inklusive extra medlemsbidrag från kommuner-
na om 6 300 000 kr med syfte att minimera underskottet. Under året har mycket arbete lagts på 
ekonomin och underskottet som vi dragits med sedan flera år. De extraordinära kostnaderna som 
den varma och torra sommaren gett uppgår till cirka 3 200 000 kronor. Det övriga underskottet 
utgår från samma problematik som funnits i flera år: kompetensutbildningar utifrån rekryteringar, 
jour och beredskapsavtalet 2015, fler och större insatser och kapitaltjänstkostnader . Utredningen 
med medlemskommunerna om ekonomimål, rätt kapitaltjänstkostnader och en driftbudget i ba-
lans har redovisats och generat beslut i direktion om ekonomiska mål och ett arbete med finansiell 
analys. Att få en ekonomi i balans i enlighet med de beslutade målen är av största vikt.

Arbetet med skifte av personal och introduktion fortsätter vilket är mycket krävande för organisa-
tionen och vår förmåga till skydd i samhället. Det påverkar oss med ett kompetenstapp, tidstapp 
för introduktion och ekonomi. 

Rekrytering av nya medarbetare behöver fortsätta men lika viktigt 
är att bygga upp erfarenhet hos och framförallt att behålla våra 
medarbetare. Att behålla dem genom att vara en attraktiv 
arbetsgivare och stimulera medarbetarna till att stanna längre 
är absolut nödvändigt och kan inte betonas tillräckligt. De 
slutsatser som gjorts efter de storskaliga bränderna behöver 
omsättas i verksamhet med förmåga till samarbete inom EU, 
Sverige och för Höglandets Räddningstjänstförbund Södra-
sverige, Sydöstrasverige samt Räddsam F. I det arbetet är det 
viktigt att komma ihåg att förmågan utgår från lokalsamhället 

och de medarbetare vi har.

Jonas Petri

Förbundsdirektör
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Skogsbränder
Förbundet har agerat i samband med skogsbränder på eget 
område, i närliggande kommuner, och i övriga Sverige. 
Under maj till juni hade Höglandets Räddningstjänstförbund 
154 larm till skog och mark, varav 104 bränder (övriga var 
undersökningar, riseldning med mera) 37 av de 154 larmen 
var i annan kommun, främst i Uppvidinge och Jönköping. Fyra 
var så stora att drabbad kommun fick ekonomiskt stöd från 
MSB (Mellansverige, två i Hultsfreds kommun, ett i Uppvi-
dinge kommun) och förbundet fakturerade därmed enligt 
MSB-taxan. Övriga larm i annan kommun har fakturerats 
enligt framtagen Räddsam F-taxa, på samma sätt som andra 
räddningstjänstorganisationer som hjälpt till inom Vetlanda 
och Nässjö kommuners yta fakturerat förbundet.

Perioden innebar dubblerade larmplaner med dubblerad 
ledning:
• SOS index för skogsbrand ”Normal omfattning” under ex-

trem brandrisk dubblerades till fyra räddningsenheter (RE), 
två vattenenheter (VE) samt två ledningsenheter (LE)

• SOS index för skogsbrand ”Hög omfattning”, dvs snabb 
spridning, dubblerades ytterligare en gång till 8 RE, 4 VE, 
och 4 LE. Denna nivå nyttjades vid en handfull bränder i 
både Jönköpings län och som förstärkning till grannlän.

• Under de veckor med störst risk ökades länets normalnivå 
på elva LE i beredskap/jour med ytterligare fem. Under 
helger fanns de extra LE i beredskap.  

När FWI (Fire Weather Index) översteg 28 (5E), den högsta 
nivån, dubblerades bevakningen med skogsbrandsflyg. Av 250 
skogsbränder i Jönköpings län upptäckte skogsbrandflyget ett 
sextiotal och var behjälplig med vägledning vid ytterligare lika 
många. Flygbevakningen fokuserade på områden där åskan 
slagit ner, såsom rapporterat av SMHI.

Tillgång till räddningschef i beredskap (RCB) samt stab upp-
byggd enligt NATO-standard var en framgångsfaktor. I staben 
fanns en personalfunktion (F1) som svarade för personalför-
sörjningen till mellersta Sverige samt en kommunikations-
funktion (F7) som avlastade inre befäl och RCB med korrekt 
mediehantering. 

RSB samordnade förstärkningsrörelse till Mellansverige från 
Kalmar och Östergötlands län utöver Jönköpings län. Rädd-
sam F i samverkan med Frivilliga Automobilkåren (FAK) under-
höll 60 personer under tre veckor i Mellansverige. Höglandets 
Räddningstjänstförbund skickade totalt 24 personer samt 
släckbil och tankbil, och fakturerade MSB 1 445tkr för denna 
insats som täckning för förbundets kostnader. 

Värmebölja
Förbundet skickade i början av sommaren ut interna instruk-
tioner om värmebölja till social- och vård och omsorgsför-
valtningarna i medlemskommunerna. Till exempel checklistor 
och information från Folkhälsomyndigheten. Information till 
allmänheten kommunicerades via sociala- och traditionella 
medier. 

Regelbunden dialog fördes med medicinskt ansvarig sjukskö-
terska (MAS), och tillsammans med dessa deltog förbundet i 
regionalt samverkansmöte. Regionen och kommunernas egen 
personal arbetade mer konkret på äldreboendena, exempel-
vis samlades fläktar in från privatpersoner och företag, och 
vattenrik kost serverades. 

Låga yt- och grundvattennivåer
Förbundet har deltagit i kontinuerliga möten på Länsstyrel-
sen, först via händelsegrupp och sedan regional Inriktnings- 
och Samordningsfunktion (ISF) med särskilt uppdrag att vara 
kommunernas representant. I den senare rollen rapporte-
rades till länets kommuner om läget. Lokala ISF:er startades 
upp och jobbade bland annat med att ställa i ordning allmän-
na duschar.

I respektive kommun samordnades med NAV om vattenkiosk 
och med Njudung Energi angående tappställen för dricksvat-
ten. I Vetlanda deltog LRF i den lokala vattengruppen. Bevatt-
ningsförbud kommunicerades och förbundet uppmanade till 
sparsamhet med vatten. Vattenläget uppdaterades kontinuer-
ligt och gjordes känt inom kommunerna. 

Ett nödvattenscenario med förlust 
av kommunalt dricksvatten 
i större tätort togs fram av 
förbundet. Behov av ny 
nödvattenplan identifiera-
des, och det arbetet är nu 
påbörjat. Förbundet deltog 
i inventering av regionala 
nödvattenresurser. 

Lantbrukare
Förbundet deltog i den regiona-
la ISF:en och stämde av med lokala 
representanter inom LRF. Lantbrukarnas 
situation kommunicerades via sociala 
medier tillsammans med uppma-
ning till medborgare att hjälpa 
lantbrukarna. Det sistnämnda 
fick mycket stor spridning. 

Frågan om psykisk hälsa 
togs upp på regional ISF 
efter att man dragit erfa-
renhet från situationen efter 
stormen Gudrun. Förbundet 
planerade och genomförde 
utbildning av främst handläggare 
från Länsstyrelsen, LRF:s stödper-
soner, och Hushållningssällskapet det vill 
säga de som naturligt kommer i kontakt med lantbrukare. 
Utbildningen mottogs mycket väl, och Hushållningssällskapet 
planerar att ha det som årligen återkommande moment. 

Sommarens händelser
Sommaren 2018 förde med sig den mest intensiva insatsverksamheten i förbundets historia 
och medarbetarna har under hög belastning gjort mycket väl ifrån sig. Värmen och därmed 
följande torka och åskoväder innebar att förbundet hanterat skogsbränder och brandrisk, 
värmebölja, låga yt- och grundvattennivåer och lantbrukarnas pressade läge.



6 7

Driftsredovisning

(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Redovisning 
    mot budget

FÖRBUNDSLEDNING    

Intäkter -69 198,0 -72 726,3 -3 528,3 105%

(Varav medlemsbidrag) -62 706,0 -69 006,0 -6 300,0 110%

Personalkostnader 4 530,2 4 038,4 -491,8 89%

Övriga kostnader 8 705,0 9 165,4 460,4 105%

Nettokostnad -55 962,8 -59 522,5 -3 559,7 

    

MYNDIGHET    

Intäkter -3 580,0 -3 263,7 316,3 91%

Personalkostnader 4 102,5 3 970,5 -131,9 97%

Övriga kostnader 279,0 206,6 -72,4 74%

Nettokostnad 801,5 913,5 112,0 

    

BRANDSKYDDSKONTROLL    

Intäkter -3 895,0 -3 616,6 278,4 93%

Personalkostnader 2 790,1 2 740,5 -49,6 98%

Övriga kostnader 1 025,0 910,7 -114,3 89%

Nettokostnad -79,9 34,6 114,5 

    

SKYDD MOT OLYCKOR    

Intäkter -3 467,0 -3 662,8 -195,8 106%

Personalkostnader 9 407,3 8 848,1 -559,3 94%

Övriga kostnader 935,0 1 221,0 286,0 131%

Nettokostnad 6 875,3 6 406,4 -469,0 

    

DRIFT O UNDERHÅLL    

Intäkter -920,0 -1 041,7 -121,7 113%

Personalkostnader 3 944,5 3 804,6 -139,9 96%

Övriga kostnader 9 667,0 10 760,7 1 093,7 111%

Nettokostnad 12 691,5 13 523,6 832,1 

    

STÖD TILL INSATS    

Intäkter -1 470,0 -4 676,0 -3 206,0 318%

Personalkostnader 30 588,7 34 620,2 4 031,5 113%

Övriga kostnader 4 213,0 6552,9 2 339,9 156%

Nettokostnad 33 331,7 36 497,1 3 165,3 

    

KRIS OCH BEREDSKAP     

Intäkter -2 520,0 -2 818,1 -298,1 112%

Personalkostnader 4 476,7 4 855,9 379,2 108%

Övriga kostnader 386,0 394,6 8,6 102%

Nettokostnad 2 342,7 2 432,4 89,7 

    

HRF TOTALT    

Intäkter -85 050,0 -91 805,2 -6 755,2 108%

Personalkostnader 59 840,0 62 878,2 3 038,2 105%

Övriga kostnader 25 210,0 29 212,0 4 002,0 116%

Nettokostnad 0,0 285,0 285,0 

    
Investeringsredovisning

 2018 2017

Brandbilar  

Ingående bokfört värde  9 164 492 10 217 705

Anskaffning 2 978 905 0

Avskrivning 1 134 304 1 053 213

Utgående bokfört värde 11 009 093 9 164 492

  

Maskinstege/hävare  

Ingående bokfört värde  6 065 948 6 460 345

Anskaffning 0 0

Avskrivning 394 397 394 397

Utgående bokfört värde 5 671 551 6 065 948

  

Inventarier 5 år  

Ingående bokfört värde  3 098 088 2 520 087

Anskaffning 1 368 799 1 442 519

Avskrivning 1 116 807 864 518

Utgående bokfört värde 3 350 080 3 098 088

  

Inventarier 10 år  

Ingående bokfört värde  2 202 924 720 472

Anskaffning 561 065 1 627 086

Avskrivning 308 460 144 634

Utgående bokfört värde 2 455 529 2 202 924

  

Småbilar  

Ingående bokfört värde  1 538 933 1 139 044

Anskaffning 152 000 1 112 733

Avskrivning 449 529 712 844

Utgående bokfört värde 1 241 404 1 538 933

  

Övningsplatser  

Ingående bokfört värde  7 788 566 7 898 864

Anskaffning 0 249 700

Avskrivning 364 160 359 998

Utgående bokfört värde 7 424 406 7 788 566

  

Totalt  

Ingående bokfört värde 29 858 951 28 956 517

Anskaffning 5 060 769 4 432 038

Avskrivning 3 767 657 3 529 604

Utgående bokfört värde 31 152 063 29 858 951
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Personalbokslut
    

Antalet medarbetare har från december 2017 till december 2018 ökat med tre anställda: deltidsanställda 

har minskat med fem, heltidsanställda har ökat med sju, och en brandman utan beredskap (f.d. värn) har 

tillkommit. Ökningen av heltidsanställda handlar om att tidigare vakanta tjänster tillsatts snarare än att 

organisationens storlek ökat. 
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Rekryteringarsarbetet har varit fortsatt intensivt, både på deltids- och heltidssidan, vilket tar både tid och 

energi från såväl direkt inblandade som organisationen i stort. Att göra förbundet till en attraktiv arbetsgi-

vare och få medarbetarna att stanna kommer under 2019 liksom tidigare vara en viktig uppgift. 
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Personalstruktur
    

Medelåldern för personal inom heltidsorganisationen är 40 år, och för deltidsorganisationen 41 år. Högst 

medelålder inom förbundet finns i Farstorp (47 år) och lägst finns i Korsberga (37 år).

Arbetsmiljö
    

Förbundets arbetsmiljöarbete ska bidra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Ingen ska behöva bli utsatt 

för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller våld. Det är viktigt att medarbetarna vet var 

man kan söka stöd om det skulle inträffa. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i vardagen och i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i exempelvis APT, medarbetarsamtal och i arbetet med resultatet av medarbetarunder-

sökningen. Under 2018 har en medarbetarundersökning gjorts för alla deltidsanställda inom Räddsam-F. 

Medarbetare och chefer skapar tillsammans en god arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande 

särbehandling ska förekomma. Enligt medarbetarenkäten för deltidsanställda 2018 anser de flesta av för-

bundets deltidsanställda att man behandlas lika med utgångspunkt från diskrimineringsgrunderna.

Arbetsgivarens ambition är att ständigt förbättra den fysiska och sociala arbetsmiljön genom ett aktivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete och på så sätt skapa bra och säkra arbetsmiljöer där ohälsa och olyckor 

förebyggs. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Mest förkommande tjänsteköp från företagshälsovården är samtalsstöd , vi har under 2018 även genom-

fört cirkaa 225 hälsoundersökningar/medicinska undersökningar hos Swedoc. Att erbjuda goda möjligheter 

till fysisk träning är också en viktig del i arbetet med att förebygga såväl sjukdom som arbetsskador. För 

brandmän med heltidsanställning ingår fysisk träning i den schemalagda arbetstiden. Övrig heltidspersonal 

har möjlighet att träna en timme i veckan på arbetstid.

Sjukfrånvaro
    

Långtidsfriska och frisktal i förbundet är 98,2 procent av medarbetare långtidsfriska vilket är 3,2 procent-

enheter högre än 2017. Att vara långtidsfrisk innebär att man varit anställd i förbundet mer än ett år och 

inte haft mer än sammanlagt 5 registrerade sjukfrånvaro dagar under vardera av de senaste två åren. 

Ett bekymmer med redovisning av sjukfrånvaro är att all sjukfrånvaro inte registreras. Detta då det finns 

medarbetare som tar ut semester alternativt kompledigt i stället för att sjukskriva sig eller jobbar trots att 

de är sjuka, så kallad sjuknärvaro. För 2018 hade vi 22 dagar sjuknärvaro mot 41 dagar 2017 där medarbeta-

re valt att ta ut annan ledighet istället.

HRF har fortsatt låg sjukfrånvaro i jämförelse med Nässjö och Vetlanda kommun.  

Sammanlagt har vi ett antal på 567 sjukfrånvarodagar inom hela förbundet. Varav heltiden står för 417 av 

sjukfrånvarodagarna.
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Resultaträkning
  Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) Not 2018 2017

   

Verksamhetens intäkter 1, 2  22 775,3      20 778,2    

Medlemsbidrag   69 006,0      63 098,0    

   varav Nässjö kommun   36 628,0      33 517,5    

   varav Vetlanda kommun   32 378,0      29 580,5    

Verksamhetens kostnader 3, 4 -88 288,7     -80 306,9    

Avskrivningar  -3 767,7     -3 529,6    

Resultat före finansiella poster  -275,0      39,7    

   

Finansiella intäkter   24,8      8,5    

Finansiella kostnader  -34,8     -36,8    

Resultat efter finansiella poster  -285,0      11,5    

   

Årets resultat  -285,0      11,5    
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Balansräkning
  Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) Not 2018 2017

   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 5  

   Maskiner och inventarier   23 880,8      22 223,6    

   Byggnader   7 271,2      7 635,4    

Finansiella anläggningstillgångar   

   Långfristiga fordringar 6  22 987,0      27 469,0    

Summa anläggningstillgångar   54 139,1      57 328,0    

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar   5 694,2      5 425,0    

Övriga kortfristiga fordringar   5 729,0      3 219,3    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  7 807,1      4 894,0    

Kassa och bank   87,1      6 558,5    

Summa omsättningstillgångar   19 317,3      20 096,8    

   

Summa tillgångar   73 456,4      77 424,7    

   

   

Eget kapital   

Ingående eget kapital   8 958,5      8 947,0    

Periodens resultat  -285,0      11,5    

Summa eget kapital   8 673,4      8 958,5    

   

Avsättningar   

Avsatt till pensioner 7  22 987,0      27 469,0    

Summa avsättningar   22 987,0      27 469,0    

   

Skulder   

Långfristiga skulder 8  8 000,0      8 000,0    

Kortfristiga skulder 9  33 796,0      32 997,3    

Summa skulder   41 796,0      40 997,3    

   

Summa eget kapital och skulder   73 456,4      77 424,7    

Kassaflödesanalys
 Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) 2018 2017

  

Den löpande verksamheten  

Årets resultat -285,0      11,5    

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet  

   Återföring av avskrivningar  3 767,7      3 529,6    

   Förändring av pensionsavsättning  4 482,0      4 140,0    

Rörelsekapitalets förändring  

   Ökning av kortfristiga fordringar -5 691,9     -2 206,4    

   Ökning av kortfristiga skulder  798,7      3 819,8    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 071,4      9 294,5    

  

Investeringsverksamheten  

Investering i materiella anläggningstillgångar -5 060,8     -4 432,0    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 060,8     -4 432,0    

  

Finansieringsverksamheten  

Ökning av långfristiga fordringar -4 482,0     -4 140,0    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 482,0     -4 140,0    

  

Kassaflöde -6 471,4      722,4    

  

Likvida medel vid årets början  6 558,5      5 836,0    

Likvida medel  87,1      6 558,5    
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Noter och tilläggsupplysningar
(belopp i tkr)

 Bokslut Bokslut

 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen  22 775,3      20 778,2    

varav  

Räddsam F  3 236,6      3 084,5    

  

Not 2 specifikation Verksamhetens intäkter  

Utbildning  1 904,1      1 530,5    

Automatlarm (avtalskund)  944,7      986,0    

Automatlarm (onödigt larm)  1 723,1      1 488,8    

Tillsyn och övrig myndighetsutövning  595,8      764,9    

Brandskyddskontroll  3 616,6      3 746,8    

Intäkter Säkerhetskontroll  1 071,2      771,5    

Intäkter Kris och beredskap  735,6      694,0    

Bidrag MSB  2 180,5      1 797,5    

Räddningsuppdrag  2 772,9      2 076,6    

Övriga intäkter Stöd till insats  1 111,3      867,2    

Övriga intäkter  2 882,8      2 970,0    

Räddsam F:s intäkter  3 236,6      3 084,5    

Summa  22 775,3      20 778,2    

  

Not 3 Verksamhetens kostnader 2018 2017

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen  88 288,7      80 306,9    

varav  

Räddsam F  3 236,6      3 084,5    

  

Not 4 Specifikation verksamhetens kostnader 2018 2017

Inköp av varor och material  4 229,2      3 263,0    

Övriga externa kostnader  21 181,2      19 909,7    

Personalkostnader  62 878,2      57 134,2    

Summa  88 288,7      80 306,9    

 

Not 5 Materiella anläggningstillgångar  2018 2017  

Maskiner och inventarier  

   Ingående anskaffningsvärde  59 401,4      55 290,7    

   Årets inköp  5 060,8      4 110,6    

   Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  64 462,1      59 401,4    

  

   Ingående avskrivningar  37 177,8      34 079,9    

   Årets avskrivningar  3 403,5      3 097,9    

   Utgående ackumulerade avskrivningar  40 581,3      37 177,8    

  

   Utgående redovisat värde  23 880,8      22 223,6    

  

Byggnader  

   Ingående anskaffningsvärde  8 540,4      8 290,7    

   Årets inköp  -        249,7    

   Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  8 540,4      8 540,4    

  

   Ingående avskrivningar  905,0      545,0    

   Årets avskrivningar  364,2      360,0    

   Utgående ackumulerade avskrivningar  1 269,1      905,0    

  

   Utgående redovisat värde  7 271,2      7 635,4    

  

Avskrivningsmetod: Linjär avskrivning

  

Nyttjandeperioder: Brandbil 15 alt. 20 år

                                  Maskinstege/Hävare 10 alt. 15 alt. 20 år

 Småbilar 5 år

 Övriga inventarier 5 och 10 år

  

Not 6 Långfristiga fordringar 2018 2017  

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP  18 499,0      22 106,0    

Löneskatt  4 488,0      5 363,0    

Summa  22 987,0      27 469,0    

  

Vid Räddningstjänstförbundets bildande har medlemskommunerna genom avtal förbundit sig att 

stå för alla kostnader för särskild ålderspension. Beloppet är upptaget som en långfristig fordran 

gentemot medlemskommunerna. Se not 7.

  

Not 7 Avsatt till pensioner 2018 2017  

Ingående avsättning  27 469,0      31 609,0    

Pensionsutbetalningar -3 217,0     -3 504,0    

Nyintjänad pension  574,0      826,0    

Ränte- och basbeloppsuppräkningar  401,0      460,0    

Ändringar av försäkringstekniska grunder   -      

Övrigt -1 365,0     -1 113,7    

Förändring löneskatt -875,0     -808,3    

Utgående avsättning  22 987,0      27 469,0    

  

I redovisningen läggs förbundets pensionsåtagande i form av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse 

samman (se not 6). Hela beloppet förs som en fordran mot medlemskommunerna.

  

Not 8 Långfristiga skulder 2018 2017  

Lån Kommuninvest  8 000,0      8 000,0    

  

Not 9 Kortfristiga skulder 2018 2017  

Leverantörsskulder  4 901,5      5 354,6    

Övriga kortfristiga skulder  1 839,7      2 086,1    

Upplupna kostnader   9 126,6      8 112,5    

Förutbetalda intäkter  17 928,1      17 444,0    

Summa  33 796,0      32 997,3    

  

Hyres-/leasingavtal  

Räddningstjänstförbundet har inga hyres-/leasingavtal som kan klassas som finansiella. 

Organisationen har inte heller ej uppsägningsbara operationella hyres-/leasingavtal.
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Finansiell analys 
Utgångspunkten för Höglandets räddningstjänstförbunds ekonomi är att bedriva en kostnadseffektiv och 

välfungerande verksamhet. Det finns inget självändamål i resultat för resultatets skull. Däremot utgör 

resultatet en viktig del i förbundets långsiktiga stabilitet då verksamhetens art innebär ett förhållandevis 

stort investeringsbehov. En förutsättning för fortlöpande verksamhet är ett resultat på en nivå som innebär 

självfinansiering av förbundets investeringar över tid.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål
Direktionen har definierat god ekonomisk hushållning för förbundet som 100 procent självfinansiering av 

förbundets investeringar över en löpande femårsperiod och beslutat om detsamma som långsiktigt finansi-

ellt mål. Investeringsnivåerna varierar från år till år främst beroende på tidpunkt för inköp av tunga fordon, 

varför ett mått över tid är mer relevant. Givet de ekonomiska bekymmer förbundet har med sig sedan 

tidigare år är det inte realistiskt att uppnå målet omgående. Beslutad plan är istället en upptrappning av 

resultatnivån år för år för att i slutet av mandatperioden vara på rätt nivå.

Självfinansieringsgrad

Utfall 2018 2017 2016

Självfinansieringsgrad, löpande fem år 57% 69% 65%

Självfinansieringsgrad, året 69% 80% 66%

Graden av självfinansiering är långt ifrån tillfredsställande, och dessutom markant lägre än föregående år. 

För att undvika lånefinansiering behöver talet öka ordentligt.

Resultat

Utfall (tkr) 2018 2017 2016

Årets resultat -285,0 11,5 448,3

Årets resultat exkl.  jämförelsestörande poster -6585,0 -2088 -2120

Förbundets resultat har sedan 2015 försämrats kraftigt. Till stor del har detta att göra med ökade kost-

nader från det nya jour- och beredskapsavtal som då fick fullt genomslag. Stora kostnader kopplade till 

omsättning av personal (introduktions- och utbildningskostnader), ökade avskrivningskostnader på grund 

av tidigare uppskjutna investeringar, högre försäkringskostnader, med mer bidrar ytterligare. Vid samma 

tidpunkt eliminerades alla marginaler med ett anbefallt budgeterat nollresultat, något som inte är ekono-

miskt hållbart. 

Exkluderar man från årets resultat det extra medlemsbidrag om 6 300tkr som beviljats blir det tydligt att 

ekonomin inte är i balans. Runt 3 200tkr har att göra med den intensiva insatsverksamheten under som-

maren, men nästan lika mycket är alltså av mindre extraordinär och mer fortgående karaktär. Över 1 100tkr 

är direkta kostnader vid nyrekrytering, främst i samband med utbildning. Detta inkluderar inte indirekta 

kostnader såsom minskade intäkter på grund av att personal introduceras i insatsuppdraget och inte ome-

delbart är gripbara i sitt driftsuppdrag. 
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En ungefärlig uppskattning av kostnader från rekrytering till dess att nyanställda är helt och fullt i drift ger en 

indikation på vikten av att behålla befintlig personal:

Befattning Uppskattad 

 kostnad (tkr)

Räddningschef i beredskap Räddsam F 1 398

Brandingenjör 1 263

Insatsledare med brandingenjörsbakgrund 666

Inre befäl 1 439

Insatsledare 1 294

Styrkeledare 767

Arbetsledare 202

Brandman Nässjö/Vetlanda (specialenhet) 259

Brandman 145

Möjligheterna till större besparingar i förbundet är små. Insatsorganisationen är dimensionerande för 

personalstyrkans storlek, och är redan idag reducerad till minsta möjliga nivå givet medlemskommunernas 

nuvarande struktur och geografi. Det som finns att spela med är driftsuppdraget, där det i så fall handlar om 

att hitta sätt att öka intäkterna. Trenden under de senaste åren är att medlemsbidragets andel av totala intäk-

terna minskat, vilket är ett tecken på att så skett. Denna trend bör i möjligaste mån fortsätta, men lär inte i sig 

själv vara tillräcklig för att eliminera det strukturella underskottet. 

Genomförda åtgärder för att förbättra resultatet under 2018

Område Aktivitet Ekonomisk effekt Status

Effektivisering Minska egna HR- och  ~600 tkr Neddragning genomförd, 

 ekonomiresurser,   andel tjänsteköp ej klart

 mindre tjänsteköp istället  

Intäktsökning Samarbete med >500 tkr Förhandling avbruten   

 Uppvidinge kommun  av motpart

Planerade åtgärder för att förbättra resultatet

Område Aktivitet Ekonomisk effekt Status

Intäktsökning Höjning av taxor och avgifter  Bereds

Intäktsökning Utbildningar mot näringslivet  Bereds

Intäktsökning Tjänsteförsäljning Räddsam F 

 och Jönköping  

Intäktsökning Tjänsteförsäljning Sävsjö  Förhandling pågår

 

Investeringsvolym

Utfall (tkr) 2018 2017 2016

Årets investeringar 5060,8 4438 6020,7

Investeringsvolymen, den avgörande faktorn för vilken resultatnivå som krävs för långsiktigt ekonomisk håll-

barhet, är för 2018 lägre än budgeterat, då samtliga planerade investeringar ej genomförts. Detta bör innebä-

ra en högre nivå 2019, som liksom efterföljande år planeras ligga på en högre nivå än de senaste tre åren. 

Finansiell ställning

Likviditet

Utfall 2018 2017 2016

Likvida medel vid årets slut (tkr) 87,1 6558,5 5836

Kassalikviditet 57% 61% 59%

Likviditeten har under flera år varit ansträngd. Vid utgången av 2018 är nivån extremt låg, men den under 

2018 beslutade medlemsinsatsen tillsammans med det extra medlemsbidraget gör att läget tidigt under 

2019 kommer förbättras. I ett längre perspektiv ser det dock fortsatt bekymmersamt ut, och om inte resul-

tatnivån förbättras kommer medlemsinsatsen förbrukas istället för att som tänkt fungera som en buffert. 

Soliditet

Utfall 2018 2017 2016

Soliditet 12% 12% 12%

Soliditeten är låg men stabil. Ambitionen att avveckla förbundets långfristiga lån är ej genomförbar under 

överskådlig tid om inte förutsättningarna kraftigt förbättras.

Balanskrav
Balanskravsutredning (tkr) 2018 2017

Årets resultat -285,0 11,5

Justering realisationsvinster - -

Justering orealiserade förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -285,0 11,5

Justering resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat -285,0 11,5

  

Återställning av balanskravsunderskott (tkr) 2018 2017

Ingående värde 0 0

Resultat efter justering -285,0 11,5

Utgående värde -285,0 0

Tack vare det extra medlemsbidraget är underskottet på en hanterbar nivå. Begäran om extra medlemsbi-

drag baserades på en prognos från mitten av december som tyvärr visade sig vara något optimistisk. Därför 

har förbundet att inom tre år återställa underskottet på 285tkr. 

 
Sammanfattning och framåtblick
Förbundets ekonomiska situation är ansträngd, och har så varit i flera år. Resultaten har inte varit tillfreds-

ställande sedan 2015, och likviditeten har varit ansträngd under lika lång tid. Arbete med att effektivisera 

har genomförts under hela perioden, men förbundet har endast lyckats bromsa den negativa utvecklingen 

snarare än att vända den.

Om förbundet ska nå det finansiella målet och uppnå långsiktig ekonomisk stabilitet behövs ytterligare 

åtgärder och/eller ökad finansiering. 
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Verksamhetsberättelse

Ledning
(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Redovisning 

    mot budget

Intäkter -69 198,0 -72 726,3 -3 528,3 105%

(Varav medlemsbidrag) -62 706,0 -69 006,0 -6 300,0 110%

Personalkostnader 4 530,2 4 038,4 -491,8 89%

Övriga kostnader 8 705,0 9 165,4 460,4 105%

Nettokostnad -55 962,8 -59 522,5 -3 559,7 

Myndighet
Funktion Myndighet innefattar brandskyddskontroll och tillsynsverksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. 

Funktionen hanterar också tillstånd och utför tillsyn enlig Lag om brandfarlig och explosiv vara. Andra uppdrag 

som utförs inom funktionen är att vara aktiv i plan- och byggprocessen samt att vara en remissinstans till Poli-

sen och alkoholhandläggaren. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen utförs också i funktionen. 

Tillsyn och tillstånd
(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Redovisning 

    mot budget

Intäkter -3 580,0 -3 263,7 316,3 91%

Personalkostnader 4 102,5 3 970,5 -131,9 97%

Övriga kostnader 279,0 206,6 -72,4 74%

Nettokostnad 801,5 913,5 112,0 

Under året har det varit en hård belastning på medarbetarna. Inom funktionen har tre personer jobbat mycket 

med introduktioner på grund av nya roller och arbetsuppgifter. En person har arbetat mestadels med risk- och 

sårbarhetsanalys till det nya handlingsprogrammet. I och med introduktioner samt en vakant tjänst har inte 

nyckeltalen uppnåtts.

Under året har vi jobbat mycket för att få samsyn i bedömningar i tillsynsverksamheten samt att vi ständigt 

jobbar med att effektivisera arbetet. Förändringar består i ”tematillsyner”, mallar för att få en snabbare arbets-

process mm.

Brandskyddskontroll
(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Redovisning 

    mot budget

Intäkter -3 895,0 -3 616,6 278,4 93%

Personalkostnader 2 790,1 2 740,5 -49,6 98%

Övriga kostnader 1 025,0 910,7 -114,3 89%

Nettokostnad -79,9 34,6 114,5 

Under året har det tagits fram en modul i Daedalos så att faktureringen skickas elektroniskt till ekonomiavdel-

ningen, detta förväntas tas i drift under första halvåret 2019.

Nu upphandling för rengöring (sotning) har genomförts och kommer bli klar under första kvartalet 2019. 
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Under våren 2019 kommer en brandskyddskontrollant gå tillsynsutbildning. Anledningen är att få en flexibel 

personalgrupp. Vissa år finns det lite färre objekt att göra brandskyddskontroll på och då kan vi använda perso-

nal till att göra tillsyner.

 2016 2017 2018

Tillsyner LSO och LBE 280 287 144

Tillståndsärenden LBE 30 20 15

Tillståndsärenden EXP 18 6 8

Remissyttranden 105 118 135

Ansökningar egensotning 51 36 38

Automatlarmsavtal 315 327 327

Brandskyddskontroller 5 060 4 473 4 659

Tillsyner bostäder/BSK 3 000 3 194 2 716

Övriga besiktningar/BSK 218 237 236

Skydd mot olyckor
(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Redovisning 

    mot budget

Intäkter -3 467,0 -3 662,8 -195,8 106%

Personalkostnader 9 407,3 8 848,1 -559,3 94%

Övriga kostnader 935,0 1 221,0 286,0 131%

Nettokostnad 6 875,3 6 406,4 -469,0 

Funktionen skydd mot olyckor (SMO) har huvudansvar för det förebyggande arbetet utifrån Lagen om skydd 

mot olyckor och förbundets Handlingsprogram. Detta delas organisatoriskt in i fyra områden: utbildning, säker-

hetskontroll, CAD, och service av handbrandsläckare.

Året 2018 har varit ett bra år för SMO både volymmässigt när det gäller utbildningar och ekonomiskt. Vi har 

kommit igång bra med våra fyra team med teamledare. Teamen är team; brand, sjukvård, ung säkerhet och 

säkerhetskontroll. Under 2018 är vi i full drift med handbrandsläckarservicen åt Nässjö kommun, detta innebär 

att vi sköter servicen åt både Nässjö och Vetlanda kommun. Vi har haft en hel del rekryteringar i SMO under 

2018, både internt och externt. 

Vi märker av ett stort tryck när det gäller CAD-ritningar, insatsplaner och utrymningsplaner. 

Antal (deltagare) 2016 2017 2018

Brandutbildningar 109 (1 462) 130 (1 948) 123 (1 799)

Heta arbeten-utbildningar 19 (331) 19 (310) 14 (272)

Sjukvårdsutbildningar 131 (1 585) 123 (1 132) 149 (1 315)

Hot & våld-utbildning 4 7 8

MHFA-utbildningar 28 21 30

Barnens brandbil 26 29 35

Ung säkerhet 82 134 77

HRF-modellen (3 777) (3 340) (6 917)

Utrymningsövningar 25 25 26

Prov A-larm/sprinkler 423 380 375

CAD-ritningar 102 154 108
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budgeterat beroende på främst hjälp till andra kommuner under sommaren. De främsta orsakerna till under-

skottet är personalkostnader för det utökade antalet larm (cirka 4 miljoner) samt för kompetensutbildningar 

(cirka 1 miljon) vidare har vi köpt tjänster från andra kommuner under sommaren för cirka 630 000 kronor 

över budget. Vi har även köpt in mer skyddsutrustning än budgeterat då vi vid kontroll upptäckte att flertalet av 

våra hjälmar var så gamla att vår leverantör inte kunde garantera säkerheten. Efter bränderna i Mellansverige 

behövde vi även komplettera de fordon som varit iväg då de nästan var helt tomma på material. 

Utryckningar/händelse 2016 2017 2018

Totalt antal larm 1 292 1 268 1 508

Totalt inom Förbundet 1 087 1 052 1 255

   varav automatlarm, ej brand 317 295 307

   varav brand i byggnad 77 73 85

   varav trafikolycka 158 197 230

   varav brand ej i byggnad 104 74 140

   varav IVPA samt hjälp till amb. 116 106 114

   varav övrigt 315 307 379

Antal mantimmar insats inom HRF 6 187 6 458 9 359

Totalt antal mantimmar inom HRF 7 295 7 648 11 220

Kris och beredskap
(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Redovisning 

    mot budget

Intäkter -2 520,0 -2 818,1 -298,1 112%

Personalkostnader 4 476,7 4 855,9 379,2 108%

Övriga kostnader 386,0 394,6 8,6 102%

Nettokostnad 2 342,7 2 432,4 89,7 

Funktionen kris och beredskap arbetar med krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, och folkhälsa. 

Inom funktionen har fyra nya anställningar påbörjats under året: två beredskapssamordnare, en samordnare 

inom psykisk hälsa samt en brandman. Funktionschefen började arbeta igen i maj efter ett års föräldraledighet. 

Sedan oktober är en medarbetare sjukskriven 50 procent och en medarbetare har under året gått i pension.

Drift och underhåll
(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Redovisning 

    mot budget

Intäkter -920,0 -1 041,7 -121,7 113%

Personalkostnader 3 944,5 3 804,6 -139,9 96%

Övriga kostnader 9 667,0 10 760,7 1 093,7 111%

Nettokostnad 12 691,5 13 523,6 832,1 

Funktionen drift och underhåll ansvarar för hanteringen av den utrustning som behövs för att kunna genomfö-

ra förbundets uppgifter. Den är uppdelad i tre verksamhetsområden: byggnader och inventarier, fordon, samt 

teknisk utrustning. Även uppdraget att samordna förbundets inköpsverksamhet ingår i funktionen.

Under 2018 har renovering och utbyggnad av stationen i Vetlanda gjorts. Det har byggts nya kontor, omkläd-

ningsrum för larmkläder har byggts om med ny ventilation för att bli av med eventuell rök/sot efter larm. Da-

mernas omklädningsrum har byggts ut och herrarnas har fått nya skåp och ytskikt. Två av våra deltidsstationer 

Korsberga och Malmbäck samt stationen i Vetlanda har fått ny utrustning för utalarmering med ett modernare 

digitalt system.

Fordonssidan håller en hög standard och kvalité utifrån ett verksamhetskrav, men flera fordon är gamla och att 

investeringstakten bör öka. Under 2018 har en ny tankbil köpts in till Vetlanda samt en begagnad bil för att öka 

standarden på reservbilssidan. Sommarens stora antal bränder i skog och mark har medfört att kostnaderna 

varit högre än normalt före både bränsle och reparationer. Viss del har kommit tillbaka i form av intäkter men 

dessa hamnar under stöd till insats och räddningsinsats till andra kommuner.

Stöd till insats
(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Redovisning mot budget

Intäkter -1 470,0 -4 676,0 -3 206,0 318%

Personalkostnader 30 588,7 34 620,2 4 031,5 113%

Övriga kostnader 4 213,0 6552,9 2 339,9 156%

Nettokostnad 33 331,7 36 497,1 3 165,3 

Den operativa funktionen stöd till insats hanterar den utryckande verksamheten, och förberedelser inför denna. 

Året 2018 har inneburit fler insatser än något tidigare år, totalt har antalet insatser ökat med cirka 20 pro-

cent jämfört med förra året. Den värma och torra sommaren medförde att antalet larm fördubblades under 

sommarmånaderna. Många av insatserna kunde begränsas i ett tidigt skede, dels på grund av tidig upptäckt 

av exempelvis brandflyg samt dels beroende på utökad larmplan med fler resurser i ett tidigt skede. De största 

skogsbränderna inom förbundet var utanför Korsberga och tack vare de larmade resurserna från förbundet 

men även RäddSam F, angränsade kommuner, frivilliga resurser samt helikopterstöd kunde bränder begränsas 

i ett tidigt skede. Den främsta orsaken till bränderna i skog och mark var åskoväder med blixtnedslag. Utöver 

händelserna i förbundet så medverkade vi även på ett flertal andra bränder inom RäddSam F samt angränsa-

de kommuner. Under tiden stödde även RäddSam F bränderna i Mellansverige och förbundet bidrog med 

personal, fordon och material. Det har varit två större bränder i flerfamiljshus i Vetlanda och Nässjö. Antalet 

trafikolyckor har ökat och tyvärr har fem personer omkommit i trafikolyckor inom förbundets område. 

Arbetet med övningar följer den övningsplan som tas fram varje år. Då det fortsatt varit många nyrekryteringar 

har mycket tid och kraft lagts ner på introduktioner och övningar inom funktionen. Vidare har funktionen sålt 

övningar i det nya övningshuset i Nässjö till andra kommuners räddningstjänster och mycket tid har lagts ner i 

nytt utbildningskoncept från MSB. Förbundet bidrar i RäddSam F arbetet och säljer bland annat 60 procent av 

en tjänst som utbildningsansvarig för RäddSam F-skolan. Tyvärr har vi en skuld i utbildningarna som vi försöker 

jobba ifatt samtidigt som det är många nyrekryteringar. 

Resultatet för funktionen är ett underskott på 3,2 miljoner kr trots att intäkterna är över 3 miljoner mer än 
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Direktionens godkännande 

För Höglandets räddningstjänstförbund, org. nr. 222000-1388

Anders Karlsson (C) Kjell Sandahl (M)

Ordförande Vice ordförande

Kurt Johansson (S) Percy Karlsson (S)

Ledamot Ledamot

Anders Karlgren (M) Monica Högberg (VF)

Ledamot Ledamot 

Arbetet inom krisberedskap har fokuserat på: krisberedskapsveckan, utredning om 

ledningsplats samt reservkraft i Vetlanda, VMA- inventering i Nässjö och Vetlanda 

och samordna krisgruppen i Nässjö. Vidare har vi genomfört krisövningar, samord-

nat säkerhetsgrupperna i medlemskommunerna och i Sävsjö kommun samt ut-

vecklat arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och Handlingsprogram för skydd 

och säkerhet. Vi har påbörjat arbetet med civilt försvar som är ett nytt arbetsområ-

de för funktionen samt börjat planering av nödvattenförsörjning i Nässjö. Avsikten 

är att planering av nödvattenförsörjningen ska göras i Vetlanda framöver. 

Medarbetarnas fokus under sommaren 2018 var att samordna, analysera och kommu-

nicera utifrån händelserna låga yt- och grundvattennivåer, värmebölja, torka, skogsbrand 

samt lantbrukarnas situation som konsekvens av dessa.  Gällande lantbrukarnas negativa konsekvenser av värmen och 

torkan för lantbruket, fick HRF och regionen uppdraget att ta fram en utbildning på temat bemötande vid psykisk ohälsa, 

medvetenhet om psykisk sjukdom och suicidprevention. Utbildningen togs fram och genomfördes under hösten för LRF, 

Hushållningssällskapet och Länsstyrelsens handläggare och fältarbetare som jobbar med lantbruk. Detta för att stärka 

dem i möten med lantbrukare som mår dåligt. 

Inom säkerhetsområdet har fokus varit på säkerhetsskydd, informationssäkerhet, förberedelser inför den nya lagen GDPR 

samt dess genomförande. Utbildning i förebyggande hot och våld, samt arbete med förtroendevalda, brottsförebyggande 

arbete såsom grannsamverkan och medborgarlöften Polis och kommun. 

Inom folkhälsoområdet har främsta fokus varit på att utveckla arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention, genom 

samarbeten med region och vårdcentral, genomföra föreläsningar, utreda möjligheten till arbete riktat mot ungdomar 

samt genomföra utbildningar. På grund av ökad alkohol- och narkotikabruk bland ungdomar genomfördes förebyggande 

informationskampanjer under hösten.

Inom äldresäkerhet samordnades och genomfördes temaveckan Trygghet och livskvalitet med aktiviteter som föreläs-

ningar, matvandringar, information om trygg och säker i hemmet. En minimässa, tips för att äta bättre, äldre i trafiken, lär 

dig falla rätt, artrosskola, konsert samt tips på nya sätt att träna hemma erbjöds också. Temaveckan är ett samarbete mel-

lan samtliga vårdcentraler i kommunen, kommunens förvaltningar, räddningstjänsten, pensionärsföreningarna, Polisen 

samt anhörigföreningen. HRF har ansvarat för att samordna temaveckan. 

Ett relationsbaserat ungdomsarbete, Eldsjäl, har utvecklats tillsammans med ambulans, polis och kommunen för att 

under hösten genomföra tio träffar med ungdomar. Syftet med Eldsjäl är att skapa goda relationer, förebygga anlagda 

bränder samt för att introducera blåljusverksamheterna. Eldsjäl genomfördes första gången under hösten 2018 i Nässjö. 

Under 2019 ska de Eldsjäl genomföras i både Nässjö och Vetlanda under våren.

Under året har flera av medarbetarna även lagt mycket tid på att utveckla den nya hemsidan och intranätet. 

Funktionschefen och en beredskapssamordnare har sagt upp sig och kommer att avsluta sina tjänster under mars 2019. 

Kombinerat med en sjukskrivning om 50 procent blir arbetsbelastningen för de som är kvar hög. Ambitionerna för funk-

tionens arbete kommer att påverkas nämnvärt på grund av detta till dess att ny personal är rekryterad och introducerad.

 2016 2017 2018

Utdelade sandpåsar 15 773 13 758 14 284

Utlånade flytvästar 779 816 977

Utlånade ispaket 0 4 73

Utlåning hjärtstartare 0 3 2

Antal övningar 3 0 0

Anlagd brand i skola 6 3 2
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