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Till förbundsdirektionens arbetsutskott 2021-05-27 

 

Bilaga – Resultat ack april 2021 

Inledning 

Vi har sedan senast fortsatt arbetet med att se över de ekonomiska rutinerna där fokus är att sätta 
en grundstruktur, stärka den interna kontrollen och använda de systemstöd vi har tillgång till. 
Under perioden har bland annat följande genomförts 
 

• Rutin är framtagen för hur prognos- och budgetarbete ska genomföras i vårt nya 
uppföljningssystem Oxceed. Rutinen är ute för test och utbildning för berörda kommer 
troligen ske först efter sommaren.  

• Satt rutin för månadsbokslut samt tidsplan för årets kvarvarande månadsbokslut.  

• Gått igenom rutinerna för fakturering.  

• Infört nya rutiner för periodisering av kostnader.  

• Systematisering av intern kontroll av utbetalningar. Genomfört sedan tidigare är 
utbetalningarna av löner och nu är även kontrollerna avseende 
leverantörsfakturabetalningar uppdaterat. Det inkluderar digital signering av kontrollistor 
samt dokumenterad stickprovskontroll.  

 

Resultat ack april 2021 

 

Kolumn1 
Utfall ack 

202104 

Budget ack 

202104 

Diff mot 

budget 

Intäkter             5 574              5 585  -                11  

Personalkostnader -         45 984  -         44 719  -          1 266 

Lokalkostnader -           5 075  -           4 905  -             170  

Övriga kostnader -           8 822  -           7 614  -          1 207  

Avskrivningar -           2 249  -           2 436                 187  

Verksamhetens nettokostnad -         56 556  -         54 088  -          2 468  

        

Kommunbidrag           55 059            55 059                    -    

Finansnetto -              296  -              304                     8  

Totalt resultat -           1 793                 667  -          2 459  
 



 2021-05-19 

   

 

Kommentarer till utfallet  

Vi ser fortfarande effekter av pandemin avseende våra intäkter. Vi har under perioden fått 
sjukersättning som delvis täcker upp intäktsbortfallet. Under april månad har årsavgifterna för 
automatiskt brandlarm fakturerats och budgeten för perioden är periodiserad i enlighet med detta. 
Intäkterna ligger totalt ca 550 tkr under budget då utfallet påverkas av avräkning avseende 
brandpostnät som nollas ut genom kostnader på samma belopp i summeringen för övriga 
kostnader.  
 
Personalkostnaderna ligger fortsatt över budget. En del av differensen beror på att beslutade 
effektiviseringsåtgärder först får effekt andra halvåret.  
 
Det har även skett förändringar i riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld (RIPS). Nytt 
livslängdsantagande är gjort vilket innebär att förbundet kommer få ökade pensionskostnader 
under 2021 med 1 860 tkr. Då hanteringen av pensionskostnaden i boksluten sker genom en jämn 
periodisering över 12 månader får denna ökning en påverkan på resultatet ack april med 630 tkr.  
 
Förändringen påverkar förmånsbestämd pension och får mycket liten effekt på åtaganden som inte 
är livsvariga. Åtagande som inte är livsvariga är till exempel den särskilda avtalspensionen för 
personal inom räddningstjänsten (R-SAP) som delar av vår personal omfattas av. Ändringen 
kommer även få effekt på beräkningen av pensionskostnaderna kommande år.  
 
Övriga kostnader ligger 1 207 tkr över budget. I denna differens ska kostnader motsvarande 
intäkterna för brandpostnät räknas bort på ca 550 tkr. Resterande differens mot budget på 657 tkr 
inkluderar kostnader på 300 tkr som avser period framåt.  
 
Inköp av arbetskläder sker i början av året varvid större delen av budgeterad kostnad belastar 
resultatet i april. Vi har under perioden även fått en faktura från SOS Alarm på 174 tkr som avser 
period 2020. Då denna kostnad inte var uppbokad i bokslutet 2020-12-31 belastar den årets 
resultat där den inte är budgeterad för.  
 

Arbete framöver 

Arbetet med att se över nya rutiner för de personalrelaterade skulderna löpande under året 
kvarstår att göra. Detta inkluderar även hanteringen av pensionskostnader framöver både i löpande 
uppföljning och i budgetarbetet.  
 
På grund av tidsbrist hos ekonomichef har inte det löpande arbetet avseende ekonomisk 
uppföljning tillsammans med avdelningscheferna kommit igång i önskad omfattning.   
 

 
 




