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Nerikes Brandkår har inkommit med ekonomisk rapport, delårsrapport 2018, per den 
31 juli 2018. Prognos gällande resultaträkningen för 2018 visar på ett överskott med 
343 000 kronor vilket är 43 000 kronor mer än i budget. Investeringarna beräknas 
2018 understiga budget med 5 634 000 kronor. Ett negativt balanskravsresultat 
beräknas för 2018 med 157 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera ekonomisk rapport, 
delårsrapport 2018, per den 31 juli 2018 för Nerikes Brandkår. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 





Godkänd av direktionen 

2018-09-14 

Kommunalförbundet där 

kommunerna Askersund, 

Hallsberg, Kumla, Laxå, Leke

berg, Lindesberg, Ljusnarsberg, 

Nora och Örebro samverkar om 

gemensam räddningstjänst 



Innehåll 

Väsentliga händelser 3 

Resultat- utfall-budget-prognos 5 

Prognosticerat resultat 6 

Beräknat balanskravsresultat 7 

Resultaträkning 7 

Balansräkning 8 

Redovisningsprinciper 8 

Materiella investeringar 10 

Finansiella investeringar 11 

God ekonomisk hushållning 12 

Uppföljning av prestationsmål 2017 13 

Uppföljning av målen 17 

Uppföljning av utredningsuppdragen 18 

- 2 -



Väsentliga händelser 

Ekonomisk prognos 

Sommarens många skogsbränder påverkar resulta
tet i denna delårsrapport. Resultatet per 2018-07-31 
är ett underskott på -2,9 mkr. Helårs prognosen ser 
dock betydligt ljusare ut- ett positivt resultat på 0,3 
mkr- vilket är i nivå med budget. Bedömningen på 
helårsbasis grundar sig på att förbundet kommer att 
få statlig ersättning från MSB för två större skogs
bränder samt ersättning för hjälp till andra aktörer. 
Den vinst som vi gjorde i våras i samband med om
placering av våra värdepapper på 1,1 mkr hjälper 
också till att väga upp resultatet. 

Prognosen bygger på det vi känner till idag- det 
återstår fortfarande en hel del arbete med att gå 
igenom alla sommarens händelser. 

Det beräknade balanskravsresultatet vid årets slut är 
dock negativt-157 tkr. Detta underskott bör kunna 
hanteras och återställas innan utgången av 2019. 

Mer samverkan 

Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 
framkom behov av att räddningstjänsterna måste bli 

bättre på att leda större händelser. Ett arbete har 

därför pågått under de senaste två åren där Nerikes 

Brandkår tillsammans med tre andra räddnings

tjänstförbund har diskuterat mer samverkan. I 
slutänden valde Nerikes Brandkår tillsammans med 

förbundet i Västra Mälardalen (Köping, Arboga och 

Kungsör) och Skinnskattebergs kommun att påbörja 
ledningssamverkan. Resultatet av detta innebär att 

vi från och med 3 maj 2018 har en gemensam be
fälsorganisation med fler befäl för ledningssamver

kan. Den nya organisationen består dygnet runt av 

minst fem befäl; räddningschef i beredskap, operativ 
chef, inre befäl samt 2 insatsledare. Utöver detta 
finns också styrkeledare för varje räddningsstyrka. 
Efter sommaren kommer nya diskussioner att äga 

rum med Bergslagens räddningstjänstförbund och 

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund i syfte 
att utöka den operativa förmågan för samverkan 

och ledning. En annan fördel med detta är att vi 
också kan få till ett utökat vardagssamarbete. Detta 

kan handla om övningsverksamhet, utbildning, ope
rativ planering samt olycksförebyggande verksam
het. Sommarens skogsbränder har på ett mycket 

tydligt sätt visat nyttan med denna samverkan! 
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Omfattande skogsbränder 

2018 kommer för all framtid att bli förknippat med 
skogsbränder. Aldrig någonsin har vi upplevt något 

liknande med så många och så omfattande skogs
bränder! Detta gäller både nationellt och inom Neri

kes Brandkår. Att vi råkat ut för detta är inte så kons

tigt eftersom vi drabbades av en långvarig torka som 
påbörjades redan i maj månad. Nästan alla våra styr

kor har deltagit i skogsbränderna. Materiel och for
don har använts maximalt. Nya bränder och stän

diga återställningar har avlöst varandra i en takt som 

vi inte varit med om tidigare. Under de första sju 
månaderna har 76 fler skogsbränder inträffat jäm
fört med 2017! Trots detta har personalen vid Neri

kes Brandkår ställt upp på ett mycket bra vis och 
visat prov på ett fantastiskt engagemang. Vi har 

också upplevt ett mycket stort stöd från alla håll i 
samhället vilket också sporrat oss att ge så bra hjälp 

som möjligt vid insatserna. 

Mängder av slang efter alla skogsbränder har torkat 
på innergården på Örebrostationen under somma
ren. 

Givetvis finns det också en ekonomisk sida av dessa 
skogsbränder. Personalkostnader och driftkostnader 

för fordon och materiel har ökat väsentligt. Staten 
kommer dock att betala ersättningar för en del brän
der som kostat mer än den självrisk som finns för 

respektive kommun som ingår i Nerikes Brandkår. 

Detta gäller några få större skogsbränder. Utöver 
detta kommer också en hel del faktureringar att ske 
till de räddningstjänstorganisationer som vi stöttat 
under sommaren. 



Ljusnarsberg 

Med tanke på vår nya medlem i Nerikes Brandkår, 
Ljusnarsbergs kommun, har mycket arbete skett i 

början på året för att införliva personal och teknik i 
vår samverkansorganisation. I grunden har man tidi

gare haft en snarlik verksamhet men nu har fordon 
och materiel setts över så att vi kan uppträda på ett 

likartat sätt vid bränder och andra olyckshändelser. 
Materielanskaffningar har exempelvis skett i form av 
tankbil, räddningsverktyg för trafikolyckor, rökdykar

radio, larmsökare för personalen, utryckningskläder 
samt materiel för vägavspärrningar. Utöver detta 

har också ett särskilt övningsprogram tagits fram för 

det första året så att vi alla arbetar enligt samma 
rutiner. Efter ett halvårs verksamhet kan vi konsta

tera att det fungerar mycket bra med den nya med

lemskommunen ! 

österstationen 

Arbetet med att få fram en till brandstation för Öre
bro tätort fortlöper. En arbetsgrupp bestående av 

representanter för Stadsbyggnadsavdelningen Öre

bro kommun, Futurum Fastigheter och Nerikes 

Brandkår har gemensamt tagit fram ett förslag på 

tomt. Tomten är belägen vid Universitetsallen cirka 
600 meter söder om Skebäcksbron. 

Enklare skisser har också tagits fram av en arkitekt 

för att åskådliggöra hur tomten kan bebyggas. Från 

personalens sida har det framkommit önskemål att 
olika åtgärder bör vidtas för att underlätta utryck

ningskörning från denna plats. Kommunens trafikav

delning har därför tagit upp sex olika platser där ex
tra trafikstyrningar eller ljussignaler behöver iord
ningställas. 

Nästa steg är att ta fram mer detaljerade planrit
ningar på den tilltänkta brandstationen samt disku
tera vidare hur bemanningen på de båda heltids

stationerna kan se ut. 
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Samarbete med Polisen 

Efter ett uppehåll har vi under året återfått ett sam
arbete med Polisen där Nerikes Brandkår säljer 0,5 

tjänst. Tjänsten är placerad vid avdelningen för 
grova brott och innebär arbete med brandorsaksut

redningar, spridningsintyg samt råd och konsul
tationer. Samarbetet ger viktiga lärdomar åt bägge 

håll. Polisen kan dra nytta av Nerikes Brandkårs 
kompetens samtidigt som Nerikes Brandkår kan öka 
sin kunskap kring hur eventuella spår och annan be

visning kan skyddas på en brandplats. 

Samhällsgemensam larm- och ledningscentral (SLC) 

Projektet med den gemensamma larm- och led

ningscentralen pågår planenligt och i slutet på året 

måste ett beslut tas om Nerikes Brandkår skall vara 
med i denna tillsammans med huvudaktörerna Polis

region Bergslagen samt SOS Alarm. Hela projektet 

drivs i en samverkan med även andra organisation

er; länsstyrelsen, region Örebro län, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, försvarsmakten 

samt Örebro kommun. Mycket talar för att larm- och 
ledning ska hanteras på ett samordnat vis och därför 

är det vår förhoppning att den nya centralen kom

mer till stånd. 

Minskad beredskap 

Trots mycket rekryteringsarbete fattas fortfarande 

personal vid brandstationerna i Vretstorp, Fin

nerödja, Olshammar och Guldsmedshyttan. Arbete 

fortgår dock för att få en bättre bemanning. 

Händelser 
Under årets sju första månader har vi haft 63 fler 
automatlarm och 76 fler skogsbränder än normalt. 
Antalet hjärtstoppslarm har också ökat, vilket är en 
effekt av att vi från och med 2018 åker på hjärt
stoppslarm på samtliga stationer. Däremot har gläd
jande nog skadegörelsebränder minskat med 60 
händelser januari-juli i jämförelse med samma pe
riod 2017. 



Resultat- utfall- budget- prognos 

Område, tkr 

Ledning, direktion, revision 

inkl. PO-pålägg 

Löner heltid inkl. PO-pålägg 

Löner deltid & värn inkl. PO-

pålägg 

Hyror och lokalvård 

Övriga driftskostnader 

Årets avsättning till pensioner 

inkl. löneskatt 

Avskrivningar 

Summa kostnader 

Finansiella kostnader 

Summa totala kostnader 

Automatiska brandlarm 

Avtal 

Räddningstjänst och teknisk 

service 

Extern utbildning 

Myndighetsutövning 

Övriga intäkter 

Krisberedskap 

Summa intäkter 

Medlemsbidrag 

Hyres bidrag 

Finansiella intäkter 

Summa totala intäkter 

Periodens/årets resultat 

Utfall 

jan-juli 

2018 

-919 

-43 921 

-28 919 

-14 848 

-14420 

-5 890 

-4184 

-113101 

-1082 

-114183 

4293 

2 308 

3 394 

725 

816 

365 

0 

11901 

95 618 

2 628 

1128 

111275 

-2 908 

Utfall 
jan-juli 

2017 

-938 

-42 459 

-22 928 

-14 600 

-12 409 

-4 860 

-3 962 

-102156 

-1118 

-103 274 

2 390 

2 001 

72 

1120 

541 

328 

750 

9759 

89 947 

2 557 

0 

99706 

-3 569 

- 5 -

Budget 

2018 

-2198 

-75 212 

-41850 

-26171 

-20 825 

-7 339 

-8 294 

-181889 

-1936 

-183 825 

6 901 

4403 

147 

1797 

1814 

350 

0 

15412 

163 958 

4 505 

250 

184125 

300 

Prognos helår 

2018 

-2198 

-75 212 

-46 500 

-25 771 

-23072 

-6 571 

-7 944 

-187 268 

-2199 

-189 467 

7001 

4403 

5447 

1 797 

1614 

500 

0 

20762 

163 423 

4505 

1120 

189 810 

343 

Awikelse 

prognos

budget 

0 

0 

-4650 

400 

-2 247 

768 

350 

-5 379 

-263 

-5 642 

100 

0 

5 300 

0 

-200 

150 

0 

5 350 

-535 

0 

870 

5 685 

43 



Budgetawikelser 

Kostnader 

Såväl kostnader som intäkter awiker kraftigt från 

budget. Anledningen är den varma sommarens alla 

skogsbränder. Kostnaden för våra brandmän i be
redskap beräknar vi kommer att kosta 4 mkr mer än 

budget- och helårsbudgeten för vår värn är i princip 

förbrukad per sista juli! Vi har också höga kostnader 

för drivmedel och material. Hyreskostnaderna ser 

dock ut att bli lägre än budget, vilket beror på att vi 
bland annat budgeterat för en ny hyra för Nyhyttan. 

Intäkter 

Under sommaren har vi hjälpt en del andra förbund/ 
kommuner vilket vi får betalt för. Vi har dessutom 
två större insatser där kostnaden överskrider den 
kommunala självrisken- vilket innebär att vi kan få 
statlig ersättning. Dessa två händelser bedöms ge ett 
ersättningsanspråk på drygt 3 mkr. Vi har även hjälpt 
skogsägare med att efterbevaka brandplatser samt 
en del restvärdesarbeten som i år inbringar mer in
täkter till förbundet. 

Avskrivningar 

I budgeten 2018 finns utrymme att köpa ett höjdfor
don. Detta kommer dock inte ske förens under 

2019. Detta leder till att avskrivningarna för 2018 
beräknas bli 350 tkr lägre än budget. 

Pensioner 

Sedan 2014 har Nerikes Brandkår en uppgörelse 
med medlemskommunerna som innebär att förbun
det inte behöver stå för pensionskostnader som 
överstiger budgeterat belopp. Enligt den pensions
prognos som gjordes per 2018-07-31 kommer årets 
pensionskostnad att understiga budget med totalt 
535 tkr. Detta överskott har därför i prognosen kom
penserats med en minskning av medlemsbidraget 
med samma belopp. Det faktiska beloppet kommer 
att betalas ut till medlemskommunerna i samband 
med avstämning vid årsbokslutet. 

Finansiella intäkter 

Under våren har vi sålt och köpt värdepapper med 

en vinst på 1,1 mkr, vilket är knappt 0,9 mkr bättre 

än budget. 

Finansiella kostnader 

Förbundet bytte under våren bank från Nordea till 

Swedbank. Den främsta anledningen till förändring

en var den negativa inlåningsränta som Nordea från 

och med december 2017 tog ut på vårt likvidkonto. 

Detta har orsakat en del icke budgeterade kostnader 

i storleksordningen 50 tkr. 

Förvånande nog så lyckas vi trots betydande högre kostnader än normalt ändå hålla oss i närheten av budgeterat resultat på 

årsbasis. Fortfarande finns viss osäkerhet i prognosen- allt är ännu inte sammanställt och det kan dyka upp både kostnader 

och intäkter som vi idag inte känner till. Dessa avvikelser från budget ligger till grund för vår bedömning: 

Trängslet 

Villingsberg, Svea skog 

Skinnskatteberg 

Personalkostnader 

Helikoptrar mm 

Drivmedel 

Övrigt material 

Delsumma 
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-4 650 

-700 

-500 

-700 

-6 550 



Beräknat ba lanskravsresu ltat 

Kommunalförbundet väntas redovisa ett negativt 
balanskravsresultat för 2018 om 157 tkr. Infrias pro
gnosen ska underskottet regleras inom kommande 
tre-års period enligt kommunallagen. Detta bör för
bundet klara- i skrivande stund kan det egna kapi
talet vara återställt med det befarade underskottet 
redan vid utgången av 2019. 

Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 11901 

Verksamhetens kostnader -108 917 

- varav pensionskostnad inkl. lö- -5890 

neskatt 

Avskrivningar -4184 

Verksamhetens nettokostnader -101200 

Med lemsbidrag 95 618 

Hyresbidrag 2 628 

Finansiella intäkter 1128 

Finansiella kostnader -31 

Finansiell kostnad pensionsskuld -1051 

exkl. löneskatt 

Prognostiserat resultat 

Avgår: Prognostiserade realisations

vinster 

Årets balanskravsresultat 

7 202 15 412 20762 5 350 

-98194 -173 595 -179 324 -5 729 

-4860 -7 339 -6 571 768 

-3 962 -8 294 -7 944 350 

-94954 -166 477 -166 506 -29 

89946 163 958 163 423 -535 

2557 4505 4505 0 

0 250 1120 870 

-50 -so -80 -30 

-1068 -1886 -2119 -233 
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343 

-500 

-157 

13 633 

-164 492 

-7 876 

-6 777 

-157 636 

153 115 

4 383 

309 

-85 

-1664 
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TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Avsättningar 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

STÄLLDA PANTER 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

Redovi sni ngspri nci per 
Syftet med den finansiella redovisningen är att den 
ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets 
finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de 
grundläggande redovisningsprinciper som framgår 
av den kommunala redovisningslagen och god redo
visningssed. Redovisn ingsprinciperna är desamma 
som tillämpades vid senaste årsbokslut. Rekommen
dation 22 om Delårsrapport utgiven i maj 2014 av 
Rådet för Kommuna l Redovisning har tillämpats. 

Periodiseringar 

Fakturor överstigande 50 tkr exklusive moms har 
periodiserats. Löner och PO-pålägg avseende deltid 
och vä rn för juli månad utbetalas efterföljande må
nad. Därför har kostnaderna för augusti periodise
rats i delårsbokslutet. 

Skuld för semester, kompensationstid och fridagar 
samt årets förändring av dito redovisas per juli 
2018, men med hänsyn tagen till avvikelser som av
ser juli men som registreras i augusti. 

' 

··-'~ 
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119 627 119 617 

62479 61179 

62479 61179 

57148 58438 

9684 9117 

34660 34192 

12 804 15129 

119 627 119 617 

9953 12861 

83 708 80937 

25966 25819 

63 126 

25 903 25 693 

0 

0 

Den avtalsjustering avseende löner för del
tidsbrandmän som betalades ut i jul i månad 
och som avser perioden 2018-05-01- 2019-
04-30 har inte periodiserats. Skälet till detta 
är att utbetalningen skett till alla deltids
brandmän som var anställda vid utbetalnings
tillfället Något krav på återbetalning om an
ställningen avslutas innan 2019-04-30 finns 
inte. Det innebär att något krav på motpre
station inte föreligger. Bokföringen av kostna
den bedöms därför ske i samband med att 
den uppstår. 

Sociala avgifter 

Sociala avgifter har bokförts i form av procen
tue lla påslag i samband med löneredovisning
en. De påslag som använts är följande: 

Kommunalt avtalsområde 

övriga 

39,17% 

31,42% 

0 

0 



Pensioner 

Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsätt
ning för särskild avtalspension, förmånsbestämd 
ålderspension, efterlevandepension samt finansiell 
kostnad, har redovisats bland verksamhetens kost
nader liksom löneskatten för denna del. 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts 
maximalt och redovisats bland verksamhetens kost
nader jämte löneskatten. 

I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern i pens
ionsberäkningen från 59 år till 60 år då det visat sig 
att den genomsnittliga faktiska pensionsåldern 
överstiger 60 år. Det medförde att kommunalför
bundets avsättningar till framtida pensioner sänktes 
2009 och avsättning inklusive löneskatt minskade. 
Återföringen redovisas i en balansfond inom det 
egna kapitalet . 

Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjä
nade t o m 31/12 året före inträdet. 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta
gits till anskaffningsvärdet minskat med årliga av
skrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt 
med en ekonomisk livslängd om minst tre år och 
med en total utgift på ett prisbasbelopp exklusive 
moms. 

Avskrivningar 

I balansräkningen har anläggningstillgångarna tagits 
upp till anskaffningsvärdet minskat med investe
ringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt 
efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna 
påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Fr.o.m. 2013 
används de avskrivningstider som Rådet för kom-

munal redovisning rekommenderar, vilket innebär 
följande ekonomiska avskrivningstider: 

Stora fordon 20 år 

Mindre lastfordon (tex pick-up) 10 år 

Båtar 10 år 

M indre fordon (tex personbilar) 7 år 

Hydrauliska räddningsverktyg 7 år 

Maskiner och inventarier 5 år 

Kommunikationsutrustning 3 år 

Nedskrivningar av tillgångar 

Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstate
ras att en anläggningstillgång har ett lägre värde 
än vad som kvarstår efter planenliga avskrivning
ar, ska tillgången skrivas ned till det lägre värdet 
om värdenedgången kan antas vara bestående. 

Kortfristiga placeringar har värderats till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
bokslutsdagen. 

En nedskrivning ska återföras om det inte längre 
finns skäl för den. 

Fordringar 

Fordringar äldre än ett år betraktas som osäkra 
och har bokföringsmässigt avskrivits. 

Övrigt 

Kommunalförbundet använder kontoplanen Kom
mun-Bas 13. 

Förbundet har ett antal fordon och andra farkoster i sitt anläggningsregister. Vissa med 
längre avskrivningstid än andra. 
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Materiella investeringar 
Investeringarna pågår ofta över budgetåren till 

följd av långa leveranstider av framförallt de 

stora fordonen. 

Det planerade inköpet av ett höjdfordon kom

mer inte att hinna genomföras under året, utan 

kommer att ske under 2019. 

Stora fordon 

-Släckbil (1 ny+ 1 begagnad från Lud-

vika) 

-Höjdfordon 

Mindre fordon 

Bilar 

Båt 

Räddningsmateriel mm 

Städmaskin 

Inventarier 

Övningshus Byrsta 

Oförutsett: 

- Inventarier Kopparberg 

- Löpband, fysträning 

I början av året köpte vi Kopparbergs fordon 

och inventarier från Ludvika kommun till bok

fört värde. 

Under våren har vi även köpt in en ny släckbil, 

ett transportfordon samt en ny båt. Utbyte av 

inventarierna i Örebro har också påbörjats. 

-9 700 -4 066 -4066 5634 

-4 066 

0 

-1750 -303 -1750 0 

-236 

-67 

-1600 -647 -1600 0 

-150 -150 -150 0 

-500 -136 -500 0 

-300 0 -300 0 

-250 -106 -250 0 

-80 

-26 
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Finansiella investeringar 

Lannebo Corporate Bond A 2014-09-11 Inget 7 221 7 585 

AIO VAL Carnegie Corporate 2014-04-25 2019-04-16 6054 6880 6 000 

AIO OMX Stockholm 30 Index 2016-02-25 2023-09-08 7028 7408 7 000 

Garantum Autocall Svenska bolag 2016-11-01 1-8 år 3 012 3106 3 000 

SEB Prime Sol Nordic Cross 2017-12-20 5000 4977 

AIOAsien 2018-04-01 2024-04-01 3150 3 046 3 000 

AIO Framtidens energi 2018-04-01 2024-04-01 3195 3 026 3 000 

summa 3,1•660 

AIO= Aktieindexobligation 

Aktuell likviditet 12804 18 656 -5 852 

Placeringsportföljen, värdepapper 34660 31200 3460 

Kortfristiga placeringar 12 221 6990 5 231 

Strukturerade produkter 22439 24 210 -1 771 

Summa likvida medel och placeringar 47464 49856 -2 392 

Placeringsportföljen, avkastning och mål 

Genomsnittlig löptid AIO (år) 4,5 3,5 -1 

Lägsta avkastning AIO (tkr) avser kurtage 0 -190 190 

Avkastningsmål pensioner SLR+ 0,5% (%) 0,81% 1,11% -0,30% 

Årets avkastn ing real och oreal. (tkr) 2 318 1444 874 

Årets avkastning real och oreal. (%) 7% 4,6% 2,4% 

Andel placerade medel av pensionsskulden 41% 38% 3% 

- i kortfristig räntefond 15% 9% 6% 

- i strukturerade produkter 27% 30% -3% 
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Uppföljning av 

Prestationsmål 2018 

Vi har satt upp 13 prestationsmål för vår verk

samhet. Målen tar avstamp i förbundets vision 

och de av direktionen fastställda inriktnings

målen. En avstämning per sista ju li är inte möj

lig för samtliga mål då de har avstämningstid-

Övningsavdelningen 

punkter efter delårsbokslutet. I denna delårsrap

port görs en bedömning av det vi känner till per 

2018-07-31 för att kunna göra en prognos av 

måluppfyllelsen vid årets slut. 

Måluppfyllelsen delas in i tre olika kategorier : 

målet är uppfyllt, målet är delvis uppfyllt och må

let är inte uppfyllt. För att vara delvis uppfyllt 

måste målet vara minst halvvägs mot uppfyllt. 

Vi ska säkerställa att övningsverksamheten genomförs utifrån Nerikes Brandkårs målplan och att personalen är 

nöjd med utbildningen. 

Mål- Mätningsme-
Prognos 

Mätbart mål Resultat per 2018-07-31 måluppfyllelse 
sättning tod 

vid årets slut 

Minst 85% av alla heltidens arbetsledare Minst Enkätundersök- Avstämning sker under 

ska kunna dokumentera övningar i verk- 85% ning kvartal 4 . 

samhetssystemet Daedalos. 

Minst 85% av heltidsbrandmännen ska Minst Enkätundersök- Avstämning sker under 

kunna plocka fram utbildningsmaterial 85% ning kvartal 4. 

från övningsbanken. 

Vi ska bli bättre på inre och yttre ledning M inst Utbildnings- Löpande mätning görs, 

vid större händelser. Därför ska närvaron 85% dokumentation per 2018-07-31 var resul- #rl,~\ 
på planerade befälsövningar riktade till tatet strax under 85%. 

RCB, IL och 1B vara minst 85%. 

Tillgänglighet och bemötande 

Vi ska vara tillgängliga och bemöta människor med förståelse och öppenhet. 

Målsätt- Mätningsme-
Prognos 

Mätbart mål Resultat per 2018-07-31 måluppfyllelse 
ning tod 

vid årets slut. 

Andelen besvarade telefonsamtal via tele- Minst 75 Statistik ur väx- Dessa uppgifter är ej möj-

fonväxeln ska vara minst 75 %. % elsystemet. liga att få fram ur den nya 

växeln. 

Minst 85% av de människor som har kon- Minst Nöjd-kundindex 86%. Värdet är inte säker-

takt med räddningstjänsten i myndighets- 85% från våra med- ställt med anledning av #r.-, 
ärenden ska uppleva ett professionellt lemskommuner den korta mättiden. 

_, 
bemötande. 

De som besöker vår webbplats ska på ett Minst Enkel enkät Mätning pågår men än så 

enkelt sätt hitta vad de söker. 70% som aktiveras i länge är datamängden för 

samband med liten för att kunna dra 

att man besö- några slutsatser. 

ker vår webb-

plats. 
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Externutbildning 

Genom information och utbildning ska vi förebygga tillbud i skolor, på arbetsplatser och hos allmänheten. 

Mätningsme-
Prognos 

Mätbart mål Målsättning Resultat per 2018-07-31 måluppfyllelse 
tod 

vid årets slut 

Minst 80 % av kursdeltagarna ska Minst 80 % Enkätundersök- Avstämning sker löpande. 

anse att utbildningen motsvarade ning efter ge- Resultatet till och med 

#~ 1 förväntningarna. nomförd utbild- 2018-07-31 är 98,8%. 

ning. 

Operativ planering 

Mätbart mål Målsättning Mätningsme- Resultat per 2018-07-31 Prognos 

tod måluppfyllelse 

vid årets slut 

Olycksundersökningar/ Samtliga förbätt- Antal olycksun- Samtliga olycksundersök-

insatsutvärderingar ska följas ringsåtgärder ska dersökningar ningar från 2014 och 

upp. I de fall utredaren föreslår utvärderas och med förbätt- framåt har gåtts igenom 

förbättringsåtgärder ska dessa där ekonomin ringsförslag avseende förbättringsför-

#~ \ utvärderas och inom rimliga eko- tillåter genomfö- slag. Sammanställning 

nomiska ramar genomföras. ras. över vad som är gjort, kan 

göras och vad som kvar-

står kommer färdigställas 

innan årsskiftet. 

Föreligger behov ska uppföljning Samtliga fall där Antal uppfölj- Samtliga fall kommer inte 

gentemot olycksdrabbade ge- behovet finns ningar kontra ha genomförts 

nomföras. Syftet med detta är antalet fall där (åtminstone inte så att det 

främst för att vara ett stöd och uppföljning finns dokumenterat) vid 

#rl~~\ erbjuda den drabbade möjlighet bedömts nöd- årets slut. Målet är lång-

att i efterhand få gå igenom in- vändig siktigt och spänner över 

satsen och ställa frågor. Här kan flera år. 

det också finnas möjlighet för oss 

att även kunna få återkoppling på 

vårt bemötande. 

Administrativa rutiner 

För att använda våra resurser på ett effektivt sätt behöver de underlag som lämnas in till administrationen vara 

korrekta och inlämnade i rätt tid. 

Mätbart mål Målsättning Mätningsme- Resultat per 2018-07-31 Prognos 

tod måluppfyllelse 

vid årets slut 

Att de underlag som kommer in Minst 95% Kontroll enligt Avstämning kommer att 

till administrationen är korrekta. rutin. ske i november. 
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Myndighetsutövn i ng 

Mätningsme- Resultat per 
Prognos 

Mätbart mål Målsättning måluppfyllelse 
tod 2018-07-31 

vid årets slut 

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner 325 tillsyner Statistik ur Ner- 133 st, vilket inne-

enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 2018 ikes Brandkårs bär 41% har ge-

#~ \ och Lag om brandfarlig och explosiv vara verksam hetssy- nomförts. 

(LBE). Under 2018 medger dock tillgäng- stem. 

liga resurser en lägre nivå. 

Drygt 60 % av alla bränder i byggnader 

drabbar bostäder. Boenden behöver 

därför informeras om hur brandskyd-

det fungerar, vad man ska tänka på för 

att förhindra bostadsbränder samt 

praktiska råd hur man gör då en brand 

har inträffat. 

1. Nerikes Brandkår ska därför under Minska anta- Statistik ur Ne- Grupperna jobbar 

loppet av 3 år besöka 8 bostadsom- let bränder rikes Brand- vidare med olika 

råden och ge information. (4 i Öre- inom respek- kårs verksam- aktiveter under 

bro samt ytterligare 4 i Byrsta.) tive bostads- hetssystem. året. 

område 

Antalet insatser 

2018 är färre än 

antalet 2017 tom 

juli månad. Svårt 

att sia om resulta-

tet vid årets slut. 

2. Nerikes Brandkår ska ta fram en Minst åtta nya Antal anslutna 9 st fastighetsägare 

tryckt information som fastighetsä- fastighetsä- företag i pro- tillhandahåller in-

gare kan dela ut till nyinflyttade gare ska in- jektet. formationen. Må- l r:-- _\ 
hyresgäster. föra denna let kommer att 

ordning under uppfyllas. 

2018. 
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God ekonomisk hushållning 
Vi tolkar god ekonomisk hushållning som att våra 

resurser ska användas där de gör mest nytta. Det 

betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar 

och att våra personella och tekniska resurser ska 

Mätbart mål Målsättning 

Kostnaderna för nyrekrytering och utbild- Minskning 

ning av räddningspersonal i beredskap är 

höga. Därför är vårt mål att behålla de 

anställda inom förbundet så långt det är 

möjligt. Omsättningen på räddningsper-

sonal i beredskap inom Nerikes Brandkår 

ska minska. 

Vi lägger både pengar och tid på vårt Införa digitalt 

material ute på alla våra 28 brandstation- inventariesy-

er. Därför är det viktigt att vi har funge

rade rutiner och system för detta. 

stem samt ge

nomföra 

stationsinven

tering. 
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användas på ett över tid hållbart sätt . Direktionen 

har därför beslutat om fyra finansiella målsättning

ar samt två mål som är kopplat till vår verksamhet. 

Mätmetod Prognos Måluppfyllelse 

Statistik ur vht Omsättning-

-system 

Enligt upp

rättad lista. 

en är fort

satt för hög. 

Enligt plan. 

Uppfyllt vid 

årets slut. 

Här övar de/tidskåren i 

Vintrosa på att hantera 

motorsåg. 

Våra 250 de/tidsbrand

män är en stor och vik

tig del av Nerikes 

Brandkår. 



Finansiella mål 

MÅL: Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget. 

2018-07-31 2017-12-31 2017-07-31 Måluppfyllelse 

Verksamhetens nettokostnad (tkr) -101200 -153 253 -92 397 

Medlemsbidrag (tkr) 95 618 153115 89 947 •~· _, _ \ 

Förhållande i procent 105,8% 100,1% 102,7% 

MÅL: Förmögenheten ska inte urholkas, årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen, 

mätt som statslåneräntan +0,5% i enlighet med förbundets finanspolicy. 

2018-07-31 2017-12-31 2017-07-31 Måluppfyllelse 

Årets avkastning real. & areal. (tkr) 2 318 3134 1444 

Avkastningsmål pensioner 0,81% 1% 1,11% 

Årets avkastning% 7,0% 9,60% 4,60% 

MÅL: Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100%, dvs finansieras med egna medel. Självfinan

sieringsgraden mäts som den löpande verksamhetens kassaflöde i relation till totalt kapitalbehov. 

2018-07-31 2017-12-31 2017-07-31 Måluppfyllelse 

Kassaflöde från den löpande vht (tkr) 2 928 11374 8 386 

Kassaflöde från investerings.vht (tkr) 4988 10 203 5 848 · ~\ Självfinansieringsgrad 59% 111% 143% 

MÅL: Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker 

kostnadskrävande insatser enligt lagen om skydd mot olyckor. 

2018-07-31 2017-12-31 2017-07-31 Måluppfyllelse 

Självrisk Örebro kommun, mkr 5,8 5,5 5,5 

Eget kapital, mkr 9,9 12,8 10,9 
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Uppföljning av målen 
God ekonomisk hushållning 

Av förbundets sex mål kopplat till god ekonomisk 
hushållning är totalt tre uppfyllda. Nettokostnaden 
överskrider medlemsbidraget till följd av under
skottet i delårsrapporten. Kassaflödet från verksam
heten blir också till följd av underskottet inte till
räckligt. Nyckeltalet som rör självfinansieringsgraden 
av våra investeringar blir därför inte heller uppfyllt. 
Dock har vi inte behövt låna några pengar för att 
kunna genomföra våra investeringar. 

De övriga två finansiella målen uppnås för perioden. 

Målet att minska personalomsättningen bland våra 
deltidsbrandmän ser inte ut att kunna uppnås. Vi har 
fortfarande problem med att behålla, och på vissa 
håll också, rekrytera räddningspersonal i beredskap. 

Vi jobbar kontinuerligt med att på olika vis säker
ställa beredskapen. Bland annat har vi haft rekryte
ringskampanjer i Nora och Laxå som har fallit väl ut. 
Sommarens skogsbränder har också lett till nyrekry
tering till räddningsvärnen. Detta till trots ligger 
fortfarande personalomsättningen på allt för hög 
nivå. 

Det andra verksamhetsmålet kopplat till god ekono
misk hushållning ser dock ut att kunna uppnås. 

- 17 -

Prestationsmål 

Vid uppföljningen av våra prestations mål blir det 
tydligt att vissa av målen avser en längre period än 
ett verksamhetsår. Flera av målen är också svåra att 
göra en prognos över- då flera av dem stäms av 
först vid årets slut. Flera av må len saknar därför be
dömning per 2018-07-31. 

Av totalt 13 prestationsmål är det fem mål som be
döms uppnås, två som är delvis uppnådda samt sex 
mål där måluppfyllelse per sista juli inte är möjlig. 
Det innebär att så många som hälften av våra pre
stationsmål saknar prognos vid delårsbokslutet. Vad 
detta kommer innebära vid årets slut är därför svårt 
att sia om. Det som är glädjande är att målet om 325 
tillsyner ser ut att uppnås vid årets slut. Bemötandet 
vid tillsynerna ligger också strax över målvärdet 
85%. 

Vi har fortsatt på den inslagna vägen om att vara ute 
i fyra utvalda områden i Örebro. Vi har deltagit vid 
olika evenemang som arrangeras i de olika områ
dena. Glädjande nog är utvecklingen hitintills i år att 
antalet insatser har sjunkit jämfört med samma pe
riod förra året. I Byrsta planeras istället att rikta in 
sig på riskobjekt då man inte ser några specifika bo
stadsområden som bör prioriteras. Arbetet med 
detta fortsätter under hösten. 

När det gäller målet kring uppföljning gentemot 
olycksdrabbade så har en rutin tagits fram. Den har 
ännu inte hunnit spridas till deltidskårerna. Väldigt 
många uppföljande insatser genomförs av främst 
Insatsledare- som dessvärre inte dokumenteras. 
Ytterligare informationsinsats kring rutinen kommer 
att ske under hösten. 



Uppföljning av utredningsuppdragen 

I budget 2018 formulerades ett antal utredningsuppdrag. Här kommer en kort sammanställning med lägesrap

port per 2018-07-31. 

Lokaler 

Brandstationerna i Nyhyttan och Guldsmedshyttan 

är för trånga och saknar väsentliga utrymmen . Vi 

behöver därför hitta nya lösningar. 

Nora fastigheter undersöker möjligheterna att vid 

Järnboås skola kunna bygga ett garage som kan er

sätta stationen i Nyhyttan. Personalen skulle få till

gång till skolans omklädningsrum och lektionssal. 

När det gäller Guldsmedshyttan pågår en diskussion 

med Lindesbergs kommun om upprustning och ev 

tillbyggnad. 

Rökdykning 

Alternativa släckmetoder utvecklas och kan i vissa 

fall ersätta det riskfyllda rökdykningsmomentet. Där

för ska omfattning av rökdykning i framtiden inom 

Nerikes Brandkår utredas. 

Hela organisationen för våra brandmän i beredskap 

står inför svåra rekryteringsproblem i framtiden, 

varför vi i höst kommer att påbörja en större utred

ning om släckmetoder, kompetens, tillgänglighet, 

förändrad riskbild, mm. 
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Båt och sjöräddningsresurser 

Båtresurserna inom Nerikes Brandkår håller för när

varande en mycket hög standard, från stora RIB

båten i Örebro till de minsta båtpakten på våra öv

riga stationer. SSRS etablering på Vinön innebär 

också att behovet av Nerikes Brandkårs resurser på 

Hjälmaren har minskat. livräddning på Vättern an

svarar Sjöfartsverket för. Totalt sett finns det anled

ning att utreda ett framtida behov av båtresurserna 

och vattenlivräddning inom Nerikes Brandkår. 

Utredningen startar först under 2019. 

Arbetstidsförläggning 

Det finns ett behov att se över arbetstidsförläggning

en för skiftgående personal i syfte att bli effektivare. 

En viktig del i detta arbete är att klargöra koordi

nationen av arbetsuppgifter och arbetsledarrskapet 

mellan skift lagets övning och utbildningsverksamhet 

och behovet av underhållsarbeten. Utredningen be

höver också visa om arbetsuppgifterna kan fördelas 

annorlunda mellan våra heltidsbemannande station

er i Lindesberg, Byrsta och Örebro. 

Utredning startade inte enligt plan under våren då 

ledningssamverkan med Köping med flera prioritera

des istället. Under hösten kommer v i att til lsammans 

med erfarenheter från sommarens skogsbränder att 

se över hur vi fördelar vår arbetstid. 



www.nerikesbrandkar.se I info@nerikesbrandkar.se 





Revisorerna i kommunalförbundet Nerikes Brandkår 

Till fullmäktige i: 
Askersunds kommun 
Hallsbergs kommun 
Kumla kommun 
Laxå kommun 
Lekebergs kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 
Örebro kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2018-07-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för 
verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningens resultat presenteras i bifogade rapport. 

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de 
mål direktionen beslutat om. 

Revisorerna bedömer att årets resultat, i enlighet med lämnad prognos, i stort sett kommer 
att överensstämma med det budgeterade resultatet . Dessutom bedömer vi att de finansiella 
verksamhetsmålen i stort kommer att uppfyllas baserat på helårsprognosen men att ett av de 
övriga verksamhetsmålen, avseende personalomsättning för deltidspersonalen, inte kommer 
att uppnås. 

Örebro den 24 september 2018 

~ -
Lars Sillström 

P?~ 
Kurt-Erik Gullberg 

,1 / / 
)!!'f/t/T~ 

Gunilla Carlsson 

(b.J-Äj)/c,i lkll\ 
Birgitta Hultin 
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ola Karlsson 
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~~ Nilsson 
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Jan Rohlån 

Bilagor: Rapport över de sakkunnigas granskning av delårsrapport per 2018-07-31 
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1. Sammanfattning 

Enligt kommunallagen skall revisorerna bl.a. pröva om räkenskaperna är rättvisande. De 
skall också bedöma om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de mål som di
rektionen beslutat om. 

Delårsrapporten januari-juli 2018 för Nerikes Brandkår har således översiktligt granskats 
med avseende på följande revisionsfrågor: 

a) är delårsrapporten utformad enligt lag och god redovisningssed 
b) ger delårsrapporten en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska resultat 

under rapportperioden. 
c) visar delårsrapporten på ett tillfredsställande sätt verksamhetens utfall 
d) innehåller delårsrapporten en uppföljning och utvärdering av de budgeterade målen 

avseende "god ekonomisk hushållning" 
e) är resultatet i delårsrapporten i överensstämmelse med de fastställda målen avse

ende "god ekonomisk hushållning" 
f) innehåller förvaltningsberättelsen en beskrivning över åtgärder som kan behöva vid-

tas för att uppnå ekonomisk balans om årsprognosen uppvisar ett negativt resultat 

Revisionsbevis: 

a) Vår bedömning är att delårsrapporten är upprättad enligt lag och god redovisningssed. 

b) Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Nerikes 
Brandkårs ekonomiska resultat under perioden januari-juli 2018. 

c) Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en tillfredsställande redovisning av 
verksamhetens utfall. 

d) Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en uppföljning och utvärdering av 
verksamhetsmålen samt de finansiella målen med avseende på god ekonomisk hus
hållning. 

e) Vår bedömning är att det finansiella resultatet i delårsrapporten avseende perioden 
januari till juli 2018 inte överensstämmer med de fastställda finansiella målen avse
ende "god ekonomisk hushållning" i två av fyra fall. Om man istället bedömer dessa 
mål utifrån helårsprognosen kommer målet om verksamhetens nettokostnader att upp
fyllas samt målet om självfinansiering nästan att kunna uppnås. Av de två verksam
hetsmålen bedöms målet om en lägre personalomsättning för deltidspersonalen inte 
att ha utfallit i nivå med de fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning". 

f) Vår bedömning är att det prognostiserade balanskravsresultatet uppgående till -157 
kkr ska kunna återställas inom den normala verksamheten redan under 2019 i enlighet 
med Nerikes Brandkårs egen bedömning. 

(3) 
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2. Inledning 

Revisionen i Nerikes Brandkår har gett EY i uppdrag att översiktligt granska delårsrappor
ten januari-juli 2018. 

Kravet på att upprätta delårsrapport framgår av Kommunala redovisningslagen (KRL). 
Där framgår att t.ex. ett kommunalförbund skall upprätta en delårsrapport minst en gång 
om året. Den skall omfatta en period om minst hälften och högst två tredjedelar av räken
skapsåret. 

Vidare framgår av KRL att delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse över 
utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat sedan förra räkenskaps
årets utgång. Information skall lämnas om: 
• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställ

ning, och 
• sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under rapport-

perioden eller efter dennas slut. 

Delårsrapporten bör ha samma struktur som årsredovisningen. Begrepp och termer skall, 
så långt det är möjligt, överensstämma med de som använts i den senaste årsredovis
ningen. 

Enligt ett tillägg i kommunallagen skall revisorerna också bedöma om resultatet i delårs
rapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Denna bedömning skall avse 
både verksamhetsmål och finansiella mål och som är relevanta avseende "god ekono
misk hushållning". 

I Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation nr 22 om delårsrapport fram
går även mera specifika minimikrav på innehållet i en delårsrapport. 
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3. Syfte 

Revisorerna skall pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i 
delårsrapporten överensstämmer med de mål som direktionen beslutat. 

Som underlag för detta ingår en översiktlig granskning av Nerikes Brandkårs delårsrap
port för tiden januari-juli 2018. 

De revisionsfrågor som skall besvaras är: 

a) är delårsrapporten utformad enligt lag och god redovisningssed 
b) ger delårsrapporten en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska resultat un

der rapporperioden. 
c) visar delårsrapporten på ett tillfredsställande sätt verksamhetens utfall 
d) innehåller delårsrapporten en uppföljning och utvärdering av de budgeterade målen 

avseende "god ekonomisk hushållning" 
e) är resultatet i delårsrapporten i överensstämmelse med de fastställda målen avseende 

"god ekonomisk hushållning" 
f) Innehåller förvaltningsberättelsen en beskrivning över åtgärder som kan behöva vidtas 

för att uppnå ekonomisk balans om årsprognosen uppvisar ett negativt resultat 

3.1 Metod 
Den översiktliga granskningen av delårsrapporten innebär: 
• översiktlig granskning av förvaltningsberättelsens innehåll och omfattning 
• översiktlig granskning av resultat- och balansräkning och tillhörande noter per 2018-

07-31 
• översiktlig granskning av om resultatet är i överensstämmelse med de beslutade må

len avseende "god ekonomisk hushållning" 
• översiktlig granskning av direktionens beskrivning över periodens utfall avseende både 

verksamhet och ekonomi 

3.2 Avgränsning 
Granskningen av måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning avgränsas till en 
analys av direktionens beskrivning och bedömning så som den framgår av delårsrappor
ten. 

Underlag för granskningen är delårsrapporten, budget för 2018 samt förbundets löpande 
bokföring och bokslutsbilagor avseende delårsbokslutet. Diskussioner har förts med eko
nomichefen. 
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4. Granskning av delårsrapporten 

4.1 Delårsrapportens innehåll och utformning 
För utformning av delårsrapporten finns ingen detaljreglering i KRL. Av förarbetena fram
går dock att en delårsrapport bör ha samma struktur som årsredovisningen. 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i maj 2013 utgett "Rekommendation 22 De
lårsrapport". Denna trädde i kraft från 1 januari 2014. 

Enligt rekommendationen bör en delårsrapport som minimum innehålla: 
- Förkortad förvaltningsberättelse 
- Balansräkning 
- Resultaträkning 
- Vissa andra upplysningar 

De finansiella rapporterna som ingår i delårsrapporten ska upprättas enligt följande: 
- Balansräkning per den aktuella delårsrapportens utgång med jämförelsetal för 

närmast föregående års utgång 
- Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande tid föregå

ende år samt helårsprognos och årsbudget. 

Förbundets delårsrapport innehåller följande: 
Förvaltningsberättelse innehållande en beskrivning över väsentliga händelser, 
ekonomisk uppföljning och analys av budgetavvikelser samt beräkning av balans
kravsresultat enligt årsprognosen. 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Redovisningsprinciper 
Materiella investeringar 
Finansiella investeringar 
Uppföljning av prestationsmål 2018 
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushålln ing 
Samlad bedömning av samtliga mål 
Uppföljning av utredningsuppdragen 

Noteringar: 
Delårsrapporten för Nerikes Brandkår innehåller de krav som framgår av lag och rekom
mendationer. 
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4.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt KRL och RKR rekommendation 22 ska en delårsrapport innehålla en översikt över 
utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat. I förvaltningsberättelsen ska lämnas 
upplysningar om förhållanden som inte ska redovisas i resultat- och balansräkningen 
men som är viktiga för bedömningen av ekonomi och ställning. Här ska även redovisas 
händelser av väsentlig art under den redovisade perioden och efter dess slut samt en 
bedömning av den förväntade framtida utvecklingen. Av förvaltningsberättelsen ska 
också framgå väsentliga personalförhållanden samt också övriga förhållanden av bety
delse för styrning och uppföljning av förbundets verksamhet. 

Enligt kommunallagen ska delårsrapporten även innehålla en bedömning av direktionen 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som beslutats avseende god eko
nomisk hushållning. Detta gäller både verksamhetsmål såväl som finansiella mål. 

Enligt RKR:s antagna "Rekommendation 22 - Delårsrapport" framgår att förvaltningsbe
rättelsen åtminstone bör innehålla: 

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens 
slut men som inte framgår av delårsrapporten 

- Upplysning om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet 
- En övergripande bild av investeringsverksamheten 

En redovisning av helårsprognos i förhållande till årsbudgeten 
- En samlad bedömning om målen avseende god ekonomisk hushållning kommer 

att uppnås 
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen 

Noteringar: 
Förvaltningsberättelsen innehåller de delar som beskrivits ovan. Dock har redovisningen 
av investeringsverksamheten gjorts separat efter resultat- och balansräkningen samt be
dömning av uppfyllelse av god ekonomisk hushållning gjorts i slutet av delårsrapporten 
istället för att redovisas inom förvaltningsberättelsen. En samlad bedömning av uppfyl
lelse av god ekonomisk hushållning görs i detta separata avsnitt avseende måluppfyllnad. 

Prognosen för helåret uppvisar ett litet positivt resultat på 343 kkr (budget 300 kkr). Som 
angivits i förvaltningsberättelsen under uppföljning av resultatutfallet samt helårsprognos 
har utfallet hittills belastats hårt av ökade kostnader i samband med de omfattande brän
der som förekommit under sommaren vilket medför att resultatet i delårsrapporten uppgår 
till -2 908 kkr. I prognosen antar man att kostnadsökningen inte fortsätter på samma sätt 
samt att man kommer att kunna inhämta bidrag och andra intäkter som en följd av som
marens insatser. Vissa övriga mindre avvikelser i prognosen samt en större positiv intäkt 
efter omplaceringar av kapitalplaceringar gör att man bedömer att man kommer att återta 
hela underskottet under resterande del av året. På sidan 6 i delårsrapporten redovisas 
justeringarna från budget till hel årsprognosen på ett tydligt och pedagogiskt sätt. 
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I förvaltningsberättelsen anges det prognostiserade balanskravsresultatet till -157 kkr. I 
utredningen av balanskravsresultatet har hänsyn tagits till realisationsvinster vid avyttring 
av maskiner & inventarier. Man bedömer att detta kan återställas inom den normala verk
samheten redan under 2019. 

Av separat redogörelse framgår hur förbundets finansiella och verksamhetsmål utfallit 
vilket kan kopplas samman med god ekonomisk hushållning enligt lagkravet. Man bedö
mer att man inte uppfyller två av de beslutade fyra finansiella målen och att man inte upp
fyller ett av de två verksamhetsmålen. 

I separata redogörelser i slutet av delårsrapporten har de mål, som I verksamhetsplanen 
angetts som kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, utvärderats samt även 
övriga prestationsmål för 2018. Mål, mätmetod, utfall samt kommentar anges på ett över
skådligt sätt. För år 2018 bedömer man att två av de finansiella målen inte uppfylls. Det 
avser målet att verksamhetens nettokostnader ska understiga medlemsbidraget samt att 
investeringar ska självfinansieras. I delårsrapporten uppgår detta till 106% (måluppfyl
lelse= under 100%) respektive 59% (måluppfyllelse= minst 100%). Utvärderingen har 
gjorts utifrån utfallet i delårsbokslutet vilket, med det då större underskottet, medför att 
målen inte uppnås. Om bedömningen istället görs utifrån helårsprognosen blir utfallet att 
målet om verksamhetens nettokostnader uppnås samt målet om självfinansiering nästan 
uppnås. Man har också två verksamhetsmål kopplade till begreppet god ekonomisk hus
hållning. Dessa avser personalomsättning för deltidskåren samt att man ska ha funge
rande rutiner och system för att hålla koll på allt material på de 28 stationerna. Målet för 
personalomsättning bedöms ha utfallit negativt, d.v.s. personalomsättningen är fortsatt 
hög. Man bedömer dock att det vid årets slut ska finnas system och rutiner för uppföljning 
av material. 

4.3 Resultaträkning 
Resultaträkningen som förbundet redovisar i delårsrapporten följer uppställningsformen i 
föregående årsredovisning. Här redovisas utfall för perioden med jämförelse till motsva
rande period föregående år, utfall helåret 2017, budget 2018, helårsprognos 2018 samt 
förändringen mellan budget och prognos. 

Noteringar: 
Vi noterar i likhet med vad som angetts i delårsrapporten att verksamhetskostnader ökat 
markant främst till följd av de omfattande bränderna under sommaren. 

Vi har inga noterade awikelser från vår granskning. 

Vår bedömning är att resultaträkningen uppfyller kraven i KRL och god redovisningssed 
(RKR:s rekommendation 22 - Delårsrapport). 
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4.4 Balansräkning 
Balansräkningen som förbundet redovisar i delårsrapporten följer uppställningsformen i 
föregående årsredovisning. Här redovisas aktuell ställning vid periodens slut jämfört med 
föregående årsbokslut. 

Noteringar: 
Som underlag för samtliga balansposter finns tydliga och avstämda specifikationer över 
innehållet i respektive post. 

Vi har inga noterade avvikelser från vår granskning. 

Vår bedömning är att balansräkningen uppfyller kraven i KRL och god redovisningssed 
enligt RKR:s rekommendation. 

4.5 Redovlsningsprinciper och noter 
I delårsrapporten anges att man följer de grundläggande redovisningsprinciperna enligt 
KRL och god redovisningssed samt att de är oförändrade jämfört med senaste årsbokslu
tet. 

Man redovisar därutöver vissa specifika redovisningsprinciper. Noter i form av specifikat
ioner till resultat- och balansräkningens poster anges inte i delårsrapporten och är inte 
heller ett krav enligt RKR:s rekommendation. 

Noteringar: 
Vår bedömning är att redovisningsprinciper och specifikationer angivits i enlighet med 
KRL och god redovisningssed. 

4.6 Övrigt 
Man har tillämpat en gräns på 50 000 kronor för periodisering av Intäkter och kostnader. 

Som underlag för poster i delårsrapporten finns bra och utförlig dokumentation. Utfallet 
har också analyserats och utvärderats på ett överskådligt och enligt vår bedömning kor
rekt sätt. 
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