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D§1

Godkännande av bokslut 2021
Direktionen beslutar
att

godkänna årsrapport med bokslut 2021, samt

att

2021 års underskott gällande balanskravsresultat, -625 tkr, ska återställas.

Bakgrund
Förbundsdirektör har tillsammans med stf. förbundsdirektör, räddningschefen, avdelningschefer och HR-partner, samt med stöd av ekonom Sandra Svarén, utarbetat årsbokslut för verksamhetsåret 2021.
Covid-19-pandemin som i början av 2020 drabbade världen och Sverige har haft
fortsatt stor påverkan på RÖS verksamhet även verksamhetsåret 2021. RÖS har
behövt fortsätta tänka om och anpassa verksamheten efter gällande riktlinjer samtidigt som det vidtagits olika skyddsåtgärder. Förstärkta hygienrutiner infördes tidigt på förbundets samtliga arbetsplatser som ett led i att förebygga smittspridning. RÖS har hanterat rekommendation om hemarbete genom att möjliggöra det
för dem som haft möjlighet till det. Det har inneburit att ett flertal medarbetare
som jobbar med administration och handläggning har utfört arbete på distans. Majoriteten av möten och samarbeten, både intern och externt, har genomförts digitalt. En positiv effekt är att RÖS utvecklats digitalt, vilket ses som en positiv del
plus att RÖS också samtidigt minskat miljöpåverkan genom minskat resande.
Trots den pågående pandemin och begränsningar av den har 2021 varit ett innehållsrikt verksamhetsår för RÖS med flera händelser och processer av väsentlig
betydelse, vilka redovisas särskilt under avsnitt nio (9) nedan. Under våren 2021
beslutade RÖS att det påbörjade översyns- och analysarbetet skulle gå över in en
total verksamhetsanalys för att se över bl.a. förbundets organisation, fördelning av
arbete, arbetssätt och arbetstidsförläggningar. Målet med verksamhetsanalysen är
att RÖS ska forma en effektiv, modern och flexibel organisation som tar till vara
medarbetarnas erfarenhet och kompetens i arbetet och som är bättre rustad att
möta framtida utmaningar. Parallellt har arbetet med att skapa ett gemensamt
räddningsledningssystem tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg
(RVS) pågått. En stor del av den processen har handlat om att uppgradera fortifikatoriskt skydd, brand- och inbrottslarm samt teknisk bestyckning av befintlig
räddningscentral.
I augusti månad informerades RÖS dessutom att ett initiativ var på väg att tas av
RVS medlemskommuner (Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga) att initiera en
utredning om förutsättningarna att söka medlemskap i RÖS. Efter beslutet fattades
har utredningen påbörjats och pågår fram till mitten av april månad 2022. Tidplanen anger att beslut om eventuell ansökan och därmed utökning av förbundet RÖS
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ska fattas under maj-juni månader 2022. Mot bakgrund av den processen beslutades att RÖS verksamhetsanalys måste beakta utredningen och avvakta med vissa
ställningstaganden och förändringar av organisationen m.m.
I mitten av december arbetade ledningsgruppen därför fram ett övergripande förslag till interimistisk organisation att gälla fram tills frågan om eventuellt utökat
förbund är avgjord. Organisationsförslaget ska samverkas med arbetstagarorganisationerna i början av 2022, därefter kommer arbetsgrupper bildas för att arbeta
med detaljfrågor kopplade till förändringar som är tänkta att implementeras. Det
kan exempelvis handla om nya arbetstidsförläggningar, omfördelning av arbetsuppgifter m.m.
RÖS medlemskommuner med kommuninvånare har tacksamt förskonats från de
större olyckorna, bränderna eller andra händelser som krävt räddningsinsatser under verksamhetsåret 2021, de bränder och olyckor som inträffat bedöms ligga
inom ramen för det som normalt kan förväntas.
Ekonomi
Flerårsöversikt
Antal anställda
Befolkning
Verksamhetens nettokostnader
Personalkostnader, tkr
Nettoinvesteringar, tkr
Årets resultat, tkr
Eget kapital
Medlemsbidrag, tkr
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2021

2020

2019

2018

2017

346
123 627
-109 289

347
123 282
-98 154

342
121 991
-99 213

355
121 934
-95 760

359
120 965
-91 637

-79 878
6 555
4 625
40 077
107 511
31
146

-76 668
13 969
4 931
35 337
103 902
30
142

-74 388
14 205
447
30 405
100 388
25
149

-69 925
7 700
-2 125
29 958
95 943
27
149

-67 617
9 695
1 873
29 236
91 580
27
148

Resultatet för året visar på ett överskott 4 625 tkr. Värdepappersförändringen visar
ett positivt resultat på 5 250 tkr, vilket innebär att balanskravsresultatet ger ett underskott på - 625 tkr.
Under 2021 ökar pensionsskulden. Ökningen beror mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken orsakar en uppskrivning av skulden med lite över en miljon kronor.
Mot bakgrund av ovan redovisning för 2021 konstateras att budget har överskridits med 625 tkr enligt balanskravsresultatet. I detta perspektiv ska beaktas att en
oförutsedd sanktionsavgift från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om 350 tkr
samt en felkonterad pensionsskuldpost på 200 tkr har belastat 2021 utan finansiering i budget. Under 2021 ökar pensionsskulden också generellt. Ökningen beror
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mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken orsakar en uppskrivning av skulden
med lite över en miljon kronor.
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda investeringar, vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2021.
Ekonomi – bedömning avseende god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning bedöms föreligga trots att de ekonomiska målen inte
nåtts fullt ut. Felaktigt bokförda pensionskostnader från föregående verksamhetsår, sanktionsavgift från IMY och förändrad pensionsskuld genom förändrad
livslängdsberäkning är faktorer som RÖS ej kunnat påverka. Riktlinjer och intentioner i handlingsplan och verksamhetsplan har också följts i den mån som under
verksamhetsåret varit möjligt.
Riskförhållande
Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov. Riskförhållandet bedöms som lågt.
Kontroll
Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs och som sedan presenteras för direktionen.
Direktionen har beslutat om en internkontrollplan för uppföljning av beslutad och
genomförd verksamhet för verksamhetsåret 2021.
Förbundet har ett löpande avtal med Skövde kommun gällande ekonomi -och lönehantering, vilket innebär att förbundet följer Skövde kommuns internkontrollplan för dessa områden.
Finansförvaltning
Räddningstjänsten Östra Skaraborg förvaltar ett kapital som är avsett för att
trygga för framtida pensionskostnader. Förvaltningen av detta kapital sker i enlighet med den av direktionen beslutade placeringspolicy för pensionsmedel. Placeringskapitalet är i och med denna policy kopplat till den avsättning som finns i balansräkningen för pensioner. Den avsättningen avser den enligt kollektivavtal gällande förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda avtalspensionen för
brandmän.
Under 2021 ökar pensionsskulden. Ökningen beror mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken orsakar en uppskrivning av skulden med lite över en miljon kronor. Något högre pensionsutbetalningar, lägre upparbetade nya pensionsrättigheter
och lägre ränte- och basbeloppsuppräkningar dämpade uppgången i pensionsskulden något. Placeringskapitalet av räddningstjänstens pensionsfond ökade däremot
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kraftigt i värde. Därmed har konsolideringsgraden, som uttrycker hur mycket av
pensionsskulden är tryggat i pensionsfonden, ökat kraftigt från 75,9% till 88,3%.
Året som ligger bakom oss levererade bland den starkaste börsutvecklingen under
de senaste decennierna. Räddningstjänsten Östra Skaraborgs pensionsfond genomförde ett byte av förvaltare under början av året och valde i samband med
detta att revidera sin placeringspolicy. Ett lyckosamt val var att justera allokeringen mellan aktie- och räntefonder, där en övervikt mot aktier valdes i normalportföljen. Under året har den nya förvaltaren, Swedbank, ytterligare överviktat
mot aktier vilket har bidragit till en hög absolut avkastning. Det totala marknadsvärdet var vid årets slut drygt 31 miljoner kronor, en avkastning på 5,28 miljoner
kronor (eller 20 procent). Jämförelsen med index är inte helt rättvisande eftersom
det i början av perioden var en annan förvaltare med en annan fördelning mellan
aktier och räntor. Jämförelseindex beräknas istället utifrån finanspolicyns nya normalportfölj. Med detta sagt har jämförelseindex presterat bättre än pensionsportföljen även under perioden då den nya allokeringen var i kraft.
Avkastning (jämförelseindex inom parentes)
Marknadsvärde (mnkr)
31,61
Helåret 2021 (mnkr)
5,28
Helåret 2021 (%)
20,05 (22,95)

Tillgångsfördelning vid periodens slut (skillnad gentemot normalportfölj inom parentes)
Aktier (%)
varav svenska (%)
varav utländska (%)
Räntefonder (%)
Justerandes signatur

73,66 (3,66)
43,93 (1,93)
29,73 (1,73)
26,34 (-3,66)
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Avseende de mål och gränser som är beskrivna i finanspolicyn är det långsiktiga
avkastningsmålet uppnått för 2021, och skapar goda förutsättningar för fortsatt
måluppfyllelse även under sämre perioder i framtiden. Tillgångsallokeringen har
varit innanför de ramar som beslutades i policyn och uppfylls därför också.

Mål/Gräns
Långsiktigt avkastningsmål (Stibor 3M + 4,5%)
Tillgångsallokering




Måluppfyllelse
Enligt upprättad helårsrapport.

Handlingar: RÖS helårsrapport med årsbokslut 2021 och budgetuppföljning
t.o.m. december 2021.
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Övriga frågor
Under denna punkt upptas inget till behandling.
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D§3

Avslutning
Då intet mer finns att behandla förklarar ordföranden mötet för avslutat kl 14.10.
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