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Förvaltningsberättelse
Det säkerhetspolitiska läget för Sverige har försämrats och medför att vi behöver åter-
uppta planeringen för civilt försvar. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera 
vid höjd beredskap och krig. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid 
ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende 
de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. De prioriterade 
uppgifterna för kommunerna är i nuläget kompetenshöjning gällande totalförsvar, säker-
hetsskydd och krigsorganisation och krigsplacering.

Under året genomfördes återigen upphandling av rengöring i sotningsuppdraget. Återi-
gen överklagades upphandlingen. Det medförde att Höglandets räddningstjänstförbund 
var tvungen att ta hem rengöringen i egen verksamhet för att klara uppdraget. Rekryte-
ring och uppstart av verksamheten har varit krävande och tidspressad men ändå fungerat 
väl.

Årets resultat är på 409tkr, beroende på ett extra medlemsbidrag från kommunerna för 
att täcka underskottet från 2019. Under året har mycket arbete lagts på ekonomin och 
det underskott som vi dragits med sedan flera år. Det strukturella underskottet består 
i huvudsak av  introduktionskostnader, rekryteringskostnader, personalomkostnader 
samt kostnader av fler och större insatser . Att få en ekonomi i balans är fortfarande en 
viktig uppgift, och kommer kräva både högre medlemsbidrag och effektiviseringar inom 
förbundet.

Att behålla personalen genom att vara en attraktiv ar-
betsgivare och stimulera personal att stanna längre är 
absolut nödvändigt och kan inte betonas tillräckligt. 
Arbetet med att tillsätta vakanta tjänster behöver 
genomföras för organisationens välbefinnande och 
vår förmåga till skydd i samhället. Under komman-
de år kommer samverkan med Sävsjö att utökas 
vilket är positivt och ge en högre effektivitet genom 
samutnyttjande och synergieffekter.

Jonas Petri
Förbundsdirektör
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Verksamhetsmål
Höglandets Räddningstjänstförbund ska enligt sin förbundsordning verka för en trygg och säker miljö 
i medlemskommunerna Nässjö och Vetlanda kommuner, vilket också återspeglas i förbundets vision: 
”Höglandet är en säker och trygg region där varken hälsa, liv, egendom eller miljö tillåts påverkas nega-
tivt eller gå förlorade. HRF skyddar och hjälper!” 

Lag om skydd mot olyckor, Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap, samt ytterligare ca 15 lagar med bäring på säkerhetsarbete mynnar 
ut i ett uppdrag för förbundet att samordna medlemskommunernas arbete med skydd mot olyckor, 
internt skydd, och extraordinära händelse (inklusive civilt försvar). 

Detta uppdrag fullgörs genom framtagande och implementering av ett handlingsprogram varje man-
datperiod. Gällande handlingsprogram för verksamhetsåret 2019 är Handlingsprogram för skydd och 
säkerhet 2016-2019. Här definieras fem effektmål inom särskilda fokusområden, vilka redovisas nedan. 
Medlemskommunernas aktiviteter kopplade till handlingsprogrammet och utvärdering av desamma 
återfinns i Trygghetsbokslut 2019.

Effektmål: antalet suicider och försök till suicider ska inte öka  
under perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015
Statistik för 2019 finns ej ännu tillgänglig, varför bedömning av måluppfyllnad i detta läge görs genom 
jämförelse av perioderna 2012-2015 och 2016-2018. För att perioderna ska bli jämförbara används med-
elvärden för de olika långa perioderna.
 

Antal omkomna och skadade i suicid eller försök till suicid har ökat både i Nässjö och Vetlanda, och där-
med också totalt, under de år som statistik finns publicerad för. Detta stämmer väl överens med utveck-
lingen nationellt och innebär dessvärre att effektmålet ej kan betraktas som uppnått.

Effektmål: antalet fallolyckor hos personer som är 65 år och äldre ska minska 
med minst en procent under perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015
Statistik för 2019 finns ej ännu tillgänglig, och dessutom ej redovisad av Socialstyrelsen på kommunnivå. 
För Jönköpings län som helhet har årsmedelvärdet av antal slutenvårdade och omkomna som är 65 år 
eller äldre, per 100 000 invånare, minskat från 2 713 personer under perioden 2012-2015 till 2 421 perso-
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ner under perioden 2016-2018. Till dess att uppdaterad och detaljerad statistik finns tillgänglig gör denna 
minskning med drygt 10% att målet preliminärt bedöms som uppnått. 

Effektmål: antalet brott ska minska med fem procent under  
perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015
Utvecklingen av antal anmälda brott per 100 000 invånare skiljer sig mellan kommunerna. För Nässjö har 
antalet minskat med drygt 20%, medan antalet för Vetlanda ökat marginellt.
 

Sammantaget är minskningen knappt 15%, långt över utsatt effektmål. Jämfört med riket är antalet an-
mälda brott per 100 000 invånare lägre i båda kommunerna.

Effektmål: i kommunal verksamhet ska antalet situationer som  
upplevs innehålla våld, eller hot om våld, minska
Nationella mål saknas inom området, och därför finns ej heller nationell statistik. Bedömningen av 
måluppfyllnad baseras istället på tillbuds- och skadestatistik från båda kommunerna. Sett till denna tycks 
effektmålet uppnåtts i Vetlanda men ej i Nässjö. Mätvärdena påverkas dock av anmälningsbenägenhet, 
vilket påverkar tillförlitligheten. 

Effektmål: konsekvenserna av värmebölja för personer  
som omfattas av kommunal omvårdnad ska minska
Handlingsplaner och rutiner för värmebölja har tagits fram i både Nässjö och Vetlanda, och har i båda 
kommunerna förankrats i verksamheterna. Målet bedöms uppnått.

Personalbokslut
Antalet medarbetare har under 2019 minskat med 5 anställda.
 

Liksom tidigare år har rekryteringsarbetet varit fortsatt intensivt under 2019, både på deltids- och 
heltidssidan, vilket tar både tid och energi. Förbundet behöver även under 2020 arbeta med att göra 
Höglandets Räddningstjänstförbund till en attraktiv arbetsplats.
 

Personalstruktur
Medelåldern för personal inom heltids- och deltidsorganisationen är 41 år. Högsta medelåldern inom 
förbundet finns i Farstorp (48 år) och lägsta i Malmbäck, Vetlanda deltid och Nässjö deltid (37 år). 
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Diagrammen ”Åldersstruktur” ovan inkluderar samtlig personal som någon gång under året varit anställda, dvs 
också de som slutat eller gått i pension under året – därav skillnad i totalantal jämfört med diagram ”Antal anställda 
i december”.

Kvinnliga deltidsbrandmän finns i Bodafors (2), Farstorp (1), Vetlanda (2), Kvillsfors (1),  Nässjö (1), Malm-
bäck (2), och Landsbro (1).

Två kvinnliga heltidsbrandmän finns i Nässjö, varav en brandingenjör/insatsledare, och två i Vetlanda. 
Kvinnliga medarbetare ej i utryckning är sex, varav två brandskyddskontrollanter.

Arbetsmiljö
Förbundets arbetsmiljöarbete ska bidra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Ingen ska behöva bli 
utsatt för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller våld. Medarbetare och chefer skapar 
tillsammans en god arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling ska förekomma. 
Arbetsmiljöarbetet bedrivs i vardagen och i det systematiska arbetsmiljöarbetet i exempelvis APT, med-
arbetarsamtal och i arbetet med medarbetarundersökningsresultat. Under 2020 kommer medarbetar-
undersökning göras för alla anställda inom HRF. 
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chefer skapar tillsammans en god arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling 
ska förekomma. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i vardagen och i det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
exempelvis APT, medarbetarsamtal och i arbetet med medarbetarundersökningsresultat. Under 
2020 kommer medarbetarundersökning göras för alla anställda inom HRF.  

Under 2019 har ca 220 hälsoundersökningar/medicinska undersökningar genomförts hos 
Swedoc. Att erbjuda goda möjligheter till fysisk träning är 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 

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

Sjukfrånvaro 
Sammanlagt antal sjukfrånvarodagar inom är 566, i jämförelse med förra årets 579. Liksom 
föregående år ingår viss långtidssjukskrivning. 

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 2019 hade förbundet 34 dagar 
sjuknärvaro mot 22 dagar 2018 där medarbetare valt att ta ut annan ledighet istället. 

HRF har fortsatt låg sjukfrånvaro i jämförelse med Nässjö och Vetlanda kommun. 
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Arbetsgivarens ambition är att ständigt förbättra den fysiska och sociala arbetsmiljön genom ett aktivt 
och 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.

Sjukfrånvaro
Sammanlagt antal sjukfrånvarodagar inom är 566, i jämförelse med förra årets 579. Liksom föregående år 
ingår viss långtidssjukskrivning.

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 2019 hade förbundet 34 dagar sjuknärvaro mot 22 dagar 2018 där 
medarbetare valt att ta ut annan ledighet istället.

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

Kommunikation
En uppdatering av HRF:s grafiska profil genomfördes under året och nya mallar togs fram för att få till en 
enhetlighet. Förbundet producerade ett antal filmer med förebyggande budskap och även en rekryte-
ringsfilm för brandingenjörer. I maj genomfördes ett ”Öppet hus” dit allmänheten bjöds in och det var cir-
ka 350 besökare som kom och testade olika utmaningar och fick nyttiga kunskaper med sig hem. Under 
andra delen av 2019 har ett arbete pågått med att tillgänglighetsanpassa intranätet och den externa 
webbplatsen. Vidare har kommunikationsarbetet bland annat gett stöd till framtidsmässor i Vetlanda och 
Nässjö kommuner och satsningen Eldsjäl. En funktion fick en genomgång i språkvård/klarspråk. Medieut-
bildning har genomförts internt och HRF har även varit hos Räddningstjänsten Syd och utbildat medarbe-
tare där i mediekunskap och medieträning. HRF har också medverkat vid ett antal sändningar i Sveriges 
Radio P4 med förebyggande budskap, ett uppdrag som även fortsätter under 2020.
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Räkenskaper
Driftsredovisning

(tkr) Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse Redovisning 
    mot budget

FÖRBUNDSLEDNING    

Intäkter -72 746,1     -73 043,7     -297,6     100%

(Varav medlemsbidrag) -64 462,0     -68 569,0     -4 107,0     106%

Personalkostnader  3 653,7      4 866,0      1 212,3     133%

Övriga kostnader  9 422,0      9 576,4      154,4     102%

Nettokostnad -59 670,4     -58 601,3      1 069,1     

    

MYNDIGHET    

Intäkter -1 033,8     -630,4      403,4     61%

Personalkostnader  4 658,6      3 386,9     -1 271,7     73%

Övriga kostnader  180,0      173,2     -6,8     96%

Nettokostnad  3 804,8      2 929,7     -875,2     

    

BRANDSKYDDSKONTROLL    

Intäkter -3 600,0     -3 275,7      324,3     91%

Personalkostnader  2 805,5      2 723,2     -82,3     97%

Övriga kostnader  902,0      902,3      0,3     100%

Nettokostnad  107,5      349,8      242,3     

    

SOTNING    

Intäkter  -829,8     -829,8     

Personalkostnader   691,3      691,3     

Övriga kostnader   322,6      322,6     

Nettokostnad   184,1      184,1     

    

SKYDD MOT OLYCKOR    

Intäkter -4 454,3     -4 035,2      419,1     91%

Personalkostnader  9 064,8      8 609,6     -455,1     95%

Övriga kostnader  891,0      702,0     -189,0     79%

Nettokostnad  5 501,5      5 276,5     -225,0     

    

DRIFT O UNDERHÅLL    

Intäkter -990,0     -684,4      305,6     69%

Personalkostnader  4 186,6      4 157,1     -29,5     99%

Övriga kostnader  9 957,0      10 806,7      849,7     109%

Nettokostnad  13 153,6      14 279,4      1 125,7     

    

STÖD TILL INSATS    

Intäkter -3 476,2     -4 869,6     -1 393,4     140%

Personalkostnader  31 576,1      32 657,0      1 081,0     103%

Övriga kostnader  6 478,0      5 770,2     -707,8     89%

Nettokostnad  34 577,9      33 557,6     -1 020,3     

    

Test på rullband för att mäta fysisk förmåga. Foto: HRF



12 13

Driftsredovisning (forts.)
(tkr) Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse Redovisning 

    mot budget

KRIS OCH BEREDSKAP     

Intäkter -2 955,8     -3 069,4     -113,6     104%

Personalkostnader  5 167,4      4 498,6     -668,8     87%

Övriga kostnader  313,5      186,4     -127,1     59%

Nettokostnad  2 525,1      1 615,6     -909,5     

HRF TOTALT    

Intäkter -89 256,2     -90 438,2     -1 182,0     101%

Personalkostnader  61 112,7      61 589,8      477,1     101%

Övriga kostnader  28 143,5      28 439,7      296,2     101%

Nettokostnad  0,0     -408,7     -408,7     

 

Resultaträkning
  Budget Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) Not 2019 2019 2018

    

Verksamhetens intäkter 1, 2  24 794,2      21 869,2      22 775,3    

Medlemsbidrag   64 462,0      68 569,0      69 006,0    

   varav Nässjö kommun   34 301,0        36 486,0      36 628,0    

   varav Vetlanda kommun   30 161,0        32 083,0      32 378,0    

Verksamhetens kostnader 3, 4 -84 869,2     -85 993,1     -88 288,7    

Avskrivningar  -4 367,0     -4 015,3     -3 767,7    

Resultat före finansiella poster   20,0      429,7     -275,0    

    

Finansiella intäkter   50,0      16,6      24,8    

Finansiella kostnader  -70,0     -37,6     -34,8    

Resultat efter finansiella poster  0,0      408,7     -285,0    

    

Årets resultat  0,0      408,7     -285,0    

   

    
Investeringsredovisning

 Budget Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) 2019 2019 2018

   

Rakel 100,0     -       107,5    

Station Vetlanda 100,0     -       492,4    

Station Nässjö 100,0     -       68,6    

Inventarier IT 50,0     -       -      

Småbilar 400,0     493,7     152,0    

Räddningsutrustning 150,0     47,7     134,4    

Utrustning BOS  -       -      

Utrustning sotning 100,0     -       -      

Förebyggande 50,0     -       -      

Utalarmering 110,0     106,4     397,6    

Rökskydd 100,0     99,5     318,7    

Fysutrustning 50,0     -       80,2    

Kem: dräkter och material 60,0     20,9     -      

Slang 100,0     155,2     249,5    

Släck-/räddningsbil 4 500,0     4 670,6     273,2    

Övriga tunga fordon 900,0     852,8     2 786,6    

Övningsplatser 100,0     10,0     -      

Summa 6 970,0     6 456,8     5 060,8    

 

 Internutbildning i hjärt -och lungräddning. Foto: HRF



14 15

Balansräkning
  Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) Not 2019 2018

   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 5  

   Maskiner och inventarier   26 686,5      23 880,8    

   Byggnader   6 907,1      7 271,2    

Finansiella anläggningstillgångar   

   Långfristiga fordringar 6  20 259,0      22 987,0    

Summa anläggningstillgångar   53 852,5      54 139,1    

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar   7 100,0      5 694,2    

Övriga kortfristiga fordringar   5 252,0      5 729,0    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   4 780,0      7 807,1    

Kassa och bank   12 064,3      87,1    

Summa omsättningstillgångar   29 196,4      19 317,3    

   

Summa tillgångar   83 048,9      73 456,4    

   

Eget kapital   

Ingående eget kapital   8 673,4      8 958,5    

Medlemsinsats  10 000,0 

Periodens resultat   408,7     -285,0    

Summa eget kapital   19 082,2      8 673,4    

   

Avsättningar   

Avsatt till pensioner 7  20 259,0      22 987,0    

Summa avsättningar   20 259,0      22 987,0    

   

Skulder   

Långfristiga skulder 8  8 000,0      8 000,0    

Kortfristiga skulder 9  35 707,8      33 796,0    

Summa skulder   43 707,8      41 796,0    

   

Summa eget kapital och skulder   83 048,9      73 456,4    

   

Kassaflödesanalys
 Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) 2019 2018

  

Den löpande verksamheten  

Årets resultat  408,7     -285,0    

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet  

   Återföring av avskrivningar  4 015,3      3 767,7    

   Förändring av pensionsavsättning  2 728,0      4 482,0    

Rörelsekapitalets förändring  

   Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar  2 098,2     -5 691,9    

   Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder  1 911,8      798,7    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 162,0      3 071,4    

  

Investeringsverksamheten  

Investering i materiella anläggningstillgångar -6 456,8     -5 060,8    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 456,8     -5 060,8    

  

Finansieringsverksamheten  

Ökning av långfristiga fordringar -2 728,0     -4 482,0    

Medlemstillskott  10 000,0      -      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7 272,0     -4 482,0    

  

Kassaflöde  11 977,2     -6 471,4    

  

Likvida medel vid årets början  87,1      6 558,5    

Likvida medel  12 064,3      87,1    

   

Övning evakuering av hästar. Foto: HRF
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Noter och tilläggsupplysningar

 Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) 2019 2018

Not 1 Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen  21 869,2      22 775,3    

varav  

Räddsam F  3 686,7      3 236,6    

  

Not 2 specifikation Verksamhetens intäkter  

Utbildning  1 520,6      1 904,1    

Automatlarm (avtalskund)  1 043,4      944,7    

Automatlarm (onödigt larm)  1 640,0      1 723,1    

Tillsyn och övrig myndighetsutövning  618,9      595,8    

Brandskyddskontroll  3 275,7      3 616,6    

Sotning  829,8      -      

Intäkter Säkerhetskontroll  861,3      1 071,2    

Intäkter Kris och beredskap  793,2      735,6    

Bidrag MSB  2 437,2      2 180,5    

Räddningsuppdrag  1 215,2      2 772,9    

Övriga intäkter Stöd till insats  2 911,1      1 111,3    

Övriga intäkter  1 036,2      2 882,8    

Räddsam F:s intäkter  3 686,7      3 236,6    

Summa  21 869,2      22 775,3    

  

Not 3 Verksamhetens kostnader  

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen  85 993,1      88 288,7    

varav  

Räddsam F  3 686,7      3 236,6    

  

Not 4 Specifikation verksamhetens kostnader  

Inköp av varor och material  4 196,0      4 229,2    

Övriga externa kostnader  20 207,4      21 181,2    

Personalkostnader  61 589,8      62 878,2    

Summa  85 993,1      88 288,7    

  

Not 5 Materiella anläggningstillgångar  

Maskiner och inventarier  

   Ingående anskaffningsvärde  64 462,1      59 401,4    

   Årets inköp  6 456,8      5 060,8    

   Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  70 918,9      64 462,1    

  

   Ingående avskrivningar  40 581,3      37 177,8    

   Årets avskrivningar  3 651,2      3 403,5    

   Utgående ackumulerade avskrivningar  44 232,5      40 581,3    

  

   Utgående redovisat värde  26 686,5      23 880,8    

  

 Bokslut Bokslut

(belopp i tkr) 2019 2018

Byggnader  

   Ingående anskaffningsvärde  8 540,4      8 540,4    

   Årets inköp  -        -      

   Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  8 540,4      8 540,4    

  

   Ingående avskrivningar  1 269,1      905,0    

   Årets avskrivningar  364,2      364,2    

   Utgående ackumulerade avskrivningar  1 633,3      1 269,1    

  

   Utgående redovisat värde  6 907,1      7 271,2    

  

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  

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP  16 304,0      18 499,0    

Löneskatt  3 955,0      4 488,0    

Summa  20 259,0      22 987,0    

  

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  

Ingående avsättning  22 987,0      27 469,0    

Pensionsutbetalningar -3 671,0     -3 217,0    

Nyintjänad pension  672,0      574,0    

Ränte- och basbeloppsuppräkningar  591,0      401,0    

Ändringar av försäkringstekniska grunder - -

Övrigt  213,0     -1 365,0    

Förändring löneskatt -533,0     -875,0    

Utgående avsättning  20 259,0      22 987,0    

  

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  

Lån Kommuninvest  8 000,0      8 000,0    

  

Not 9 Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder  7 081,4      4 901,5    

Övriga kortfristiga skulder  2 287,5      1 839,7    

Upplupna kostnader   7 859,0      9 126,6    

Förutbetalda intäkter  18 479,9      17 928,1    

Summa  35 707,8      33 796,0    

  

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 

finansiellt 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 upptrapp-

ning av resultatnivån år för år för att i slutet av mandatperioden vara på rätt nivå. Utan ökad medlemsavgift 

kommer denna plan inte kunna realiseras.

Självfinansieringsgrad

Utfall 2019 2018 2017

Självfinansieringsgrad, löpande fem år 50% 57% 69%

Självfinansieringsgrad, året 69% 69% 80%

Graden av självfinansiering är fortsatt långt ifrån målet, och för att undvika lånefinansiering behöver talet 

öka kraftigt. 

Resultat

Utfall (tkr) 2019 2018 2017

Årets resultat 408,7 -285,0 11,5

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster -3 698,3 -6 585,0 -2 088,0

Förbundets resultat har sedan 2015 försämrats kraftigt, då ökade kostnader från det nya jour- och bered-

skapsavtal 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. De senaste åren, framförallt 2019, har också pensions-

kostnaderna skjutit i höjden. Kombinerat med eliminering av alla marginaler genom ett anbefallt budgete-

rat nollresultat är förbundets ekonomi ej hållbar. 

Förbundet har de senaste åren erhållit extra medlemsbidrag för att undvika ett balanskravsresultat på 

orimlig nivå. Exklusive denna jämförelsestörande post är resultatet 2019 bättre än 2018, men 2018 innehöll 

en extrem sommar med värmebölja, torka, och en insatsverksamhet på en för förbundet oöverträffad nivå 

så jämförelsen är vansklig. Jämfört med 2017 och 2016 är resultatet exklusive extra medlemsbidrag istället 

bättre 2019, men dessa år hade å andra sidan färre insatser än 2019, så också här blir jämförelsen oprecis. 

Förutom variationer i insatsverksamhet och nivå på medlemsavgift är den enskilt viktigaste faktorn för 

ekonomisk stabilitet förmågan att behålla personal under lång tid. Varje nyrekrytering innebär stora ut-

Övningsledare i samband med övning av bussolycka. Foto: HRF
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bildningskostnader och, för heltidsanställd personal, minskade intäkter då de inte är fullt ut produktiva i sitt 

driftsuppdrag under utbildnings- och introduktionsfasen. 

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, och utan högre medlemsbidrag kommer förbundet ej 

nå en ekonomi i balans. Insatsorganisationen är dimensionerande för personalstyrkans storlek, och är redan 

idag reducerad till minsta möjliga nivå givet medlemskommunernas nuvarande struktur och geografi. 

Strategin har istället framförallt inriktats på personalens driftsuppdrag och att öka intäkterna och hitta syner-

gieffekter med andra aktörer. Detta bygger dock på att vakanser (en tillfällig och ofrivillig kortsiktig bespa-

ringsåtgärd, med negativ långsiktig effekt som exkluderats från tabellen nedan) kan tillsättas, och måste alltid 

balanseras mot ålagda uppdrag inom medlemskommunerna. 

Åtgärder genomförda under 2019 för att förbättra resultatetOmråde Aktivitet Ekonomisk 

Område Aktivitet Ekonomisk effekt Status

Synergieffekt Samarbete med Sävsjö kommun ~400-800 tkr per år Påbörjat

Intäktsökning Försäljning av tjänst, MSB, Jönköping 280tkr 2019 Pågående

Intäktsökning Höjning av taxor och avgifter  Beslutat

Planerade åtgärder för att förbättra resultatet

Område Aktivitet Ekonomisk effekt Status

Intäktsökning Utbildningar mot näringslivet  Bereds

Intäktsökning Ny utbildningsplan för kommunerna  Bereds

Investeringsvolym

Utfall (tkr) 2019 2018 2017

Årets investeringar 6 456,8 5 060,8 4 438,0

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

hållbarhet, är 2019 något lägre än budgeterat. Budgeten har också justerats under året. Både den historiska 

trenden och planen framåt är att investeringarna ökar, framförallt på grund av fordonsflottans ålder (se verk-

samhetsberättelse för drift- och underhållsfunktionen).

Finansiell ställning

Likviditet

Utfall 2019 2018 2017

Likvida medel vid årets slut (tkr) 12 064,3 87,1 6 558,5

Kassalikviditet 82% 57% 61%

Likviditeten har under flera år varit ansträngd. Mycket tack vare ett medlemstillskott från medlemskommu-

nerna på sammanlagt 10mnkr har situationen förbättrats avsevärt. Detta är dock endast en halv lösning, 

och ett positivt resultat måste också realiseras för att lösningen ska vara långsiktig. Annars kommer med-

lemsinsatsen förbrukas i takt med de underskott förbundet gör, istället för att som tänkt fungera som en 

buffert.

Soliditet

Utfall 2019 2018 2017

Soliditet 23% 12% 12%

Ovan nämnda medlemstillskott stärker det egna kapitalet vilket omedelbart syns i förbundets soliditet. 

Ambitionen att avveckla förbundets långfristiga lån är dock ej genomförbar under överskådlig tid om inte 

förutsättningarna kraftigt förbättras.

Balanskrav
Balanskravsutredning (tkr) 2019 2018

Årets resultat 408,7 -285,0

Justering realisationsvinster - -

Justering orealiserade förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 408,7 -285,0

Justering resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat 408,7 -285,0

  

Återställning av balanskravsunderskott (tkr) 2019 2018

Ingående värde -285,0 0

Resultat efter justering 408,7 -285,0

Utgående värde 0 -285,0

Det extra medlemsbidraget innebär att förbundet återigen uppfyller balanskravet. Begäran om extra med-

lemsbidrag baserades på en prognos som visade sig vara något pessimistisk, och balanskravsresultatet är 

därför på en tillräcklig nivå för att återställa föregående års underskott 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. Samarbetet med Sävsjö har stor potential att spara pengar för båda parter och är 

en positiv utveckling, men är inte i sig själv tillräcklig. 

Om förbundet ska nå det finansiella målet och uppnå långsiktig ekonomisk stabilitet behövs både ytterliga-

re åtgärder inom förbundet och ökad finansiering i form av medlemsbidrag. 
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Verksamhetsberättelse
Myndighet
Myndighetsfunktionen kan för tillfället delas upp i tre områden: myndighetsutövning (tillsyn/tillstånd), 
brandskyddskontroller och sotning. Totalt arbetar det 15 personer inom funktionen.

Inom myndighetsutövning har det under perioden arbetat 4 tillsynsförrättare med uppgift att se till att 
brandskyddet håller en skälig nivå, två av dessa  är brandingenjörer. Tillsynsförrättarna gör tillsyn på in-
dustrier, samlingslokaler, hotell, skolor och vårdboende med mera. Under året har vi gjort tematillsyner 
på bensinstationer, vilket betyder att det gjordes tillsyn på många bensinstationer i Vetlanda och Nässjö 
kommun. 

Våra två brandingenjörer handlägger även tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Två personer 
driver även utveckling inom länets förebyggandegrupp. För närvarande har vi två vakanta tjänster inom 
funktionen, båda tjänsterna är brandingenjörstjänster. Vi är också remissinstans till bland annat polisen, 
social- och byggförvaltningarna.

Intäkterna är något lägre än förväntat på grund av vakanser. Dessutom har vi haft personalomsättning 
vilket också påverkar intäkterna. En introduktion tar i genomsnitt ett år innan personen är i full drift med 
tillsyn.

Brandskyddskontrollanterna gör brandskyddskontroller enligt lag om skydd mot olyckor. De kontrollerar 
förbränningsanordningar samt imkanaler i storkök. 2 816 fastighetsägare har fått besök  av någon av våra 
fem brandskyddskontrollanter och med 1 850 av dessa har vi pratat brandskydd. 

Intäkterna är lite lägre än förväntat dels för att det inte har kommit tillräckligt med besiktningsuppdrag 
(installationsbesiktningar) i Nässjö och dels släpar tillsynintäkterna efter, vilket kan bero på att fastighets-
ägaren inte varit hemma vid genomförd brandskyddskontroll.

Sedan 1 juni har vi även två sotare anställda på grund av att vi inte har ett gällande entreprenöravtal. I 
slutet på november började ytterligare två sotare så nu har vi fyra anställda i förbundet. Varje sotare 
besöker mellan 13-15 fastigheter per dag.

Mattias Wallsten
Funktionschef Myndighet

 2019 2018 2017
Tillsyner LSO och LBE 189 144 287
Tillståndsärenden LBE 13 15 20
Tillståndsärenden EXP 11 8 6
Remissyttranden 155 135 118
Ansökningar egensotning 24 38 36
Brandskyddskontroller 4 368 4 659 4 473
Tillsyner bostäder/BSK 1 850 2 716 3 194
Övriga besiktningar/BSK 221 236 237

Flammy besökte ”Öppet hus”. Foto: HRF

HRF medverkar på ”Framtidsmässa”. Foto: HRF
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Skydd mot olyckor
2019 har varit ett år där vi haft det kämpigt med att få våra medarbetare inom kommunerna till utbild-
ningssalen. Det har också blivit kännbart och visar sig nu när vi sammanställer året. Vi når inte upp till det 
vi planerat och hoppats på inom utbildningar som brand-, sjukvård-, Hot och Våld- eller MHFA-utbildningar. 
Det som sticker ut är att intresset för utbildning Hot och Våld har varit väldigt lågt samt att behovet av ut-
bildningsplatser till MHFA-utbildningen har minskat en del i Vetlanda kommun och att den utbildningen inte 
är lika prioriterad av Nässjö kommun. 

Information och utbildningar mot skolelever och mot allmänheten genom mässor, möten på offentliga 
platser och studiebesök har fungerat bra och gått enligt förväntan. Däremot dörrknackning och hembesök är 
något vi kan bli bättre på.

Några medarbetare har under året lämnat SMO-funktionen för nya utmaningar, både för nya arbetsgivare 
men även internt för annan funktion. Vi har till större delen av året varit underbemannade, vilket har fung-
erat nästintill hela året, då trycket på externa utbildningar inte varit så stort. En rekrytering gjordes under 
hösten vilket innebär att vi välkomnar fyra nya medarbetare under våren 2020. 

Magnus Lindström
Funktionschef Skydd mot olyckor

Antal (deltagare) 2019 2018 2017
Brandutbildningar 132 (2 049) 123 (1 799) 130 (1 948)
Heta arbeten-utbildningar 10 (163) 14 (272) 19 (310)
Sjukvårdsutbildningar 81 (805) 149 (1 315) 123 (1 132)
Hot & våld-utbildning 1 (20) 8 7
MHFA-utbildningar 22 (394) 30 21
Barnens brandbil 33 35 29
Ung säkerhet 114 77 134
HRF-modellen (3 995) (6 917) (3 340)
Utrymningsövningar 13 26 25
Prov A-larm/sprinkler 300 375 380
CAD-ritningar 97 108 154

Några av kursledarna som utbildar i MHFA. Foto: HRF
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Stöd till insats
Funktionen Stöd till insats ansvarar för det som är kopplat till insatsverksamheten inom förbundet. Funk-
tionen ansvarar för de förberedelser som krävs inför insatser samt samordnar de efterföljande åtgärder-
na som krävs efterinsatser. Totalt inom funktionen är det tolv heltidstjänster samt att hela deltidsorgani-
sationen ligger inom funktionen. Var det gäller händelser så har det glädjande nog minskat med cirka 11 
% jämfört med förra året. Trots minskningen av larm under året så är det fler än 2017 och tidigare år.

Den största minskningen är brand ej i byggnad främst beroende på den torra sommaren under 2018. Vi-
dare minskar IVPA samt trafikolyckor. Vad det gäller brand i byggnad och automatiska brandlarm så ligger 
de ungefär på samma nivå som 2018.

De största insatserna under året är de stora skogsbränderna i Gislaved samt Gnosjö under april månad 
samt fastighetsbranden i Eksjö under juli. Totalt har HRF fakturerat dessa kommuner nästan 1,5 miljoner 
för HRF:s medverkan.

Inom Nässjö kommun kan vi nämna bränder i flerfamiljshus på Spexhultsvägen och Elmgatan samt en all-
varlig Industribrand. Vetlanda kommun är det bland annat villabrand i Skede, industribrand i Pauliström 
samt ladugårdsbrand utanför Farstorp.

Vidare ser vi över våra larmplaner, vi har påbörjat arbetet med kompetensprofiler samt kvalitetssäkring 
av verksamheten.

Övnings och utbildningsverksamheten rullar på enligt schema och med en ny struktur efter halvårsskif-
tet. HRF är delaktiga i Grundutbildning för räddningspersonal (GRIB) både i Nässjö och i Jönköping.

Vad det gäller utbildningar inom RäddSam F skolan så har HRF bland annat haft 145 deltagare på Axamo-
dagarna, 21 personer som gått GRIB 1B samt LARD vidare har vi haft 72 deltagare på befälsutbildningar 
inom brand, kem, räddning och ledning.
Vidare har vi under året köpt in en del ny material utöver det som kommer till den nya släckbilen 4010 i 
Vetlanda såsom bland annat; kompletterat med slang, borrmaskiner till pulverlans, vattenkanoner, back-
uppstrålrör, skumvätska utan fluortillsats mm. 

Kostnaderna för funktioner följer i stort det budgeterade medan intäkterna är större än budgeterat 
främst beroende på medverkan vid stora insatser i länet.

Thomas Ljunggren
Funktionschef Stöd till insats

Utryckningar/händelse 2019 2018 2017
Totalt antal larm 1 342 1 508 1 268
Totalt inom Förbundet 1 110 1 255 1 052
   varav automatlarm, ej brand 310 307 295
   varav brand i byggnad 90 85 73
   varav trafikolycka 215 230 197
   varav brand ej i byggnad 81 140 74
   varav IVPA samt hjälp till amb. 99 114 106
   varav övrigt 315 379 307
Antal timmar insats inom HRF 6 273 9 359 6 458
Totalt antal timmar inom HRF 7 494 11 220 7 648

Drift och underhåll
Funktionen är uppdelad i tre verksamhetsområden: byggnader och inventarier, fordon samt teknisk 
utrustning. Även uppdraget att samordna förbundets inköpsverksamhet finns inom funktionen. 

Funktionen har under 2019 jobbat mycket med att föryngra fordonsflottan, vi försöker hålla högt tempo 
när det gäller fordonsinvesteringar för att inte tappa fart och samtidigt hålla investeringsplanen. Median-
åldern på våra tunga fordon var i november 2018 19 år, i november 2019 har vi lyckats få ner medianål-
dern till 16 år vilket är i rätt riktning. Det har under 2019 jobbats med ny lastväxlare som är driftsatt och 
placerad i Vetlanda, det har även investerats i ny släckbil i Vetlanda som driftsätts Februari 2020. 

Samtliga deltidsstationer är nu uppdaterade med ny utalarmeringsutrustning – detta arbete har pågått i 
några år och sista stationen blev klar våren 2019.
Ett arbete med att digitalisera våra deltidsstationer påbörjades också under 2019 och fyra av dessa är 
klara övriga fyra beräknas klara under 2020.

Andreas Karlsson
Funktionschef Drift och underhåll

Ny släckbil driftsatt i Vetlanda. Foto: HRF
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Direktionens godkännande 

För Höglandets räddningstjänstförbund, org. nr. 222000-1388

Kris och beredskap
Syftet med funktionen Kris och beredskap (KoB) är att arbeta för att främja en positiv samhällsutveckling. 
Genom kunskap och samordning ska funktionen förbereda inför händelser, stora som små, som kan upp-
levas som allvarliga. Funktionen arbetar inom följande områden: krisberedskap, brottsförebyggande, civilt 
försvar, internt skydd, säkerhet och folkhälsa. Funktionen har under perioden jan – april 2019 haft persona-
lomsättningar. Beredskapssamordnare i Vetlanda har slutat, liksom funktionschef, och en medarbetare har 
gått i pension. I dagsläget har funktionen sju medarbetare inklusive funktionschef. Fokus för funktionen un-
der perioden har varit att ta fram ett nytt handlingsprogram i medlemskommunerna samt Sävsjö kommun. 
Handlingsprogrammet är färdigställt. 

Funktionen har under året varit delaktig i att planera inför ett kommande utökat samarbete med Sävsjö 
kommun. Befintligt avtal om beredskapssamordnare utökas, från 30 till 50 procent. Funktionschef kommer 
lägga 10 procent av årsarbetstiden i Sävsjö kommun. Gemensam rekrytering av säkerhetsamordnare har 
genomförts som kommer vara placerad i Sävsjö kommun. 

En av tjänsterna, ”samordnare psykisk hälsa” inom KoB har ändrats till ”folkhälsosamordnare” med ett upp-
drag på 40 procent mot Vetlanda kommun. 

Planering mot totalförsvar har under perioden riktats mot den kommande Totalförsvarövningen som kom-
mer äga rum under 2020. Funktionen har ett länsövergripande ansvar att planera övningen på uppdrag från 
Länsstyrelsen som betalar motsvarande en 20 procent tjänst för arbetet. I planeringen mot totalförsvar ingår 
arbete med säkerhetsskydd som ett av prioriterade områden. I arbetet med säkerhetsskydd finns en stor 
utmaning att implementera rutiner som passar en kommuns arbetssätt. 

Löpande arbete pågår med, utbildningar i MHFA, förebyggande hot och våld, arbete med trafiksäkerhetsfrå-
gor, folkhälsa, suicidprevention, kontroll av reservkraft, utdelning av sandpåsar samt utlåning av is säker-
hetsutrustning och flytvästar. Utlåningsverksamheten är populär hos kommunens invånare och turister som 
besöker våra medlemskommuner. 

KoB har i dagsläget två vakanser. Det orsakar en högre arbetsbelastning på befintlig personal och behovet av 
att rekrytera är stort. Under 2020 kommer funktionschefen avsätta tid och resurser för at bemanna funktio-
nen. Målbilden under 2020 är att KoB har 9 medarbetare inklusive funktionschef. 

Kostnader och intäkter under 2019 bedöms ligga inom angivna budgetramar. KoB kommer redovisa ett posi-
tivt resultat detta beror främst på att funktionen har vakanser.

Anders Walhjalt
Funktionschef Kris och beredskap
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Revisionsberättelse

Genomgång av rökövning i Vetlanda. Foto. HRF
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