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från räddningstjänsterna från länen i Örebro, Värm-

land och Dalarna samt från 3 kommuner i Dalsland 

och 6 kommuner i Västmanland. Syftet är att organi-

sera en systemledning med befäl för olika uppgifter 

som kan vara gemensamma för flera räddningsorga-

nisationer. MSB:s uppfattning är också att det är 

lämpligt att samverka med många räddningsorgani-

sationer så att kraftfulla ledningssystem erhålles. 

Den ska bestå av dels en gemensam bakre ledning 

som organiseras vid Nerikes Brandkår och dels av 

fler befäl på skadeplatserna för främre ledning. Ex-

akt hur detta kan organiseras kommer att presente-

ras under hösten 2019. Samverkansprojektet Rädd-

ningsregion Bergslagen har därför högsta prioritet 

inom Nerikes Brandkår! Målsättningen är att verk-

samheten ska påbörjas inför sommaren 2020. 

  

Samhällsgemensam larm- och ledningscentral (SLC) 

Arbetet med SLC-projektet pågår enligt plan vilket 

innebär att denna skall vara klar 2022. Då kommer 

larm- och ledning att kunna ske i gemensamma loka-

ler för ”blåljusorganisationerna”. Intea Fastigheter 

AB kommer att vara hyresvärd och polisen kommer 

att vara primär hyresgäst för att i sin tur hyra ut lo-

kaler till SOS Alarm och Nerikes Brandkår. Upphand-

lad tomt gränsar mot E 18/20 strax före trafikplats 

Munkatorp vid utfarten mot Arboga. Ovanstående 

bakre ledning för Räddningsregion Bergslagen är 

givetvis tänkt att ingå i den framtida SLC-

anläggningen.  

 

Nya brandstationer 

Arbete har påbörjats för att bygga ut och också rusta 

brandstationen i Guldsmedshyttan. Satsningen är 

efterlängtad med tanke på att lokalerna är trånga 

samt att de ej har varit rustade sedan stationen 

byggdes på 60-talet. Det saknas också ex. omkläd-

ningsrum för kvinnlig personal. Utöver detta kom-

mer även räddningsvärnet i Nyhyttan att få nya loka-

ler då en ny garagebyggnad uppförs vid skolan i 

Järnboås. Med denna lokalisering kan vissa av sko-

lans lokaler även nyttjas av brandpersonalen, exem-

pelvis lektionssal, duschar och bastu. Under detta år 

Väsentliga händelser 

Ekonomisk rapport 

Efter årets sju första månader ger helårsprognosen 

vid handen att resultatet vid årets slut blir—1 271 

tkr, vilket är –1 931  tkr sämre än budget. Under-

skottet kan i sin helhet förklaras med ökade pens-

ionskostnader. Bir resultatet vid årets slut negativt 

till följd av ökade pensionskostnader bör detta regle-

ras genom den balansfond som finns under eget 

kapital för just detta ändamål.  

 

Utökning av Nerikes Brandkår? 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har 

ställt en förfrågan till Nerikes Brandkår om möjlig-

heterna att ingå som medlem i Nerikes Brandkår. 

Förbundet driver räddningstjänsten för kommuner-

na Köping, Arboga och Kungsör. VMKF står inför 

ökade krav och stora utmaningar och önskar därför 

ingå i en större organisation. Utöver detta vill man 

även ha akut hjälp med att leda förbundet från och 

med 1 september 2019. Anledning till detta är att 

både räddningschef och vicechef har avslutat sina 

anställningar. Eftersom Nerikes Brandkår redan nu 

har gemensam operativ ledningsorganisation (vid 

olyckor och bränder) med kommunalförbundet finns 

mycket som talar för att denna samverkan ska ut-

vecklas. Nerikes Brandkår har därför svarat ja till att 

hjälpa VMKF med att leda deras förbund samt att vi 

också kommer att utreda förfrågan om deras ansö-

kan om medlemskap i Nerikes Brandkår. Är di-

rektionen i Nerikes Brandkår positiv till deras ansö-

kan kommer frågan att ställas till medlemskommu-

nerna i Nerikes Brandkår för slutgiltigt avgörande. 

 

Räddningsregion Bergslagen 

Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 

och alla skogsbränder som var under förra året har 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) på ett mycket tydligt vis påtalat att räddnings-

tjänsterna måste förbättra sin operativa ledningsför-

måga.  En arbetsgrupp har därför arbetat med 

denna fråga sedan årsskiftet med representanter 
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vår organisation. Att kunna använda sig av en drö-

nare visade sig vara värdefullt vid skogsbränder- 

men vi ser även andra insatser där en drönare kan 

vara till hjälp. Nerikes Brandkår har även förbättrat 

tekniken för ledningsstöd (kommunikation, kartor, 

GPS mm) ute i fält. En icke oviktig del är också att 

släckbilarna har utrustas med frystorkad mat samt 

vattenpåsar- vilket innebär att varje styrka kan klara 

sig bättre initialt innan en större mathållning organi-

seras. MSB har också kraftfullt förstärkt sin förmåga 

att kunna stötta kommunerna vid större händelser. 

Exempel på detta är att tillgången till helikoptrar har 

förbättrats samt att en hel del förstärkningsmateriel 

för skogsbrandsläckning har handlats upp.   

 
 

 

 

har lokalprogram och initiala planritningar tagits 

fram för österstationen i Örebro. Futurum Fastighet-

er AB har fått ansvaret att uppföra den nya brand-

stationen. Under hösten kommer nuvarande hyres-

gäster att flytta sina verksamheter så att byggnader 

kan rivas och att marksanering kan ske eftersom det 

varit ett gammalt gasverk på denna tomt. 

Bättre rustad för skogsbränder   

Efter förra årets skogsbränder har en hel del saker 

genomförts för att vi ska kunna hantera dessa hän-

delser på ett bättre vis. Många utbildningar har ge-

nomförts men en viktig del är också att alla har in-

sett att räddningstjänsterna behöver samverka ännu 

mer i framtiden. Beträffande teknik har en drönare 

anskaffats och fyra drönarpiloter finns nu utbildade i 
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Beräknat balanskravsresultat 

Beräknat balanskravsresultat, tkr 2019 

Prognostiserat resultat -1 271 

Avgår: Prognostiserade realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar -250 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 521 

Reglering mot balansfond under eget kapital, pensionsreserv 1 521 

Årets balanskravsresultat 0 

Resultaträkning (tkr) Utfall jan-

juli 2019 

Utfall jan

-juli 2018 

Budget 

2019 

Prognos 

helår 

2019 

Avvikelse 

prognos-

budget 

Utfall  

helår 2018 

Verksamhetens intäkter 9 712 11 901 15 660 16 870 1 210 21 876 

Verksamhetens kostnader -107 616 -108 917 -179 233 -183 600 -4 367 -181 252 

  - varav pensionskostnad inkl. lö-

neskatt 

-6 871 -5 890 -7 559 -10 275 -2 716 -9 452 

Avskrivningar -3 832 -4 184 -7 565 -7 265 300 -7 216 

Verksamhetens nettokostnader -101 736 -101 200 -171 138 -173 995 -2 857 -166 592 

Medlemsbidrag 98 506 95 618 168 877 168 877 0 163 958 

Hyresbidrag 2 700 2 628 4 628 4 628 0 4 505 

Verksamhetens resultat -530 -2 954 2 367 -490 -2 857 1 871 

Finansiella intäkter 1 440 1 128 250 1 450 1 200 1 416 

Finansiella kostnader -13 -31 -14 -14 0 -76 

Finansiell kostnad pensionsskuld 

exkl. löneskatt 

-2 394 -1 051 -1 943 -2 217 -274 -1 688 

Resultat efter finansiella poster -1 497 -2 908 660 -1 271 -1 931 1 523 

Resultat -1 497 -2 908 660 -1 271 -1 931 1 523 

Årets prognostiserade balanskravsresultat efter 
balanskravsjusteringar är ett under skott på –1 
521 tkr. Underskottet kan härleddas till ökade 
pensionskostnader. Infrias prognosen vid årets 

Resultaträkning 

slut bör underskottet därför hanteras via den ba-
lansfond under det egna kapitalet för just ökade 
pensionskostnader. Förbundet har således inte 
något negativt balanskravsresultat att återställa 
på tre år.  
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Under april månad var vi behjälpliga vid en skogs-
brand i Motala kommun– en händelse som genere-
rade en intäkt på ca +300 tkr.  
 
Från och med 1/9 säljer vi också ledningsresurs till 
Västra Mälardalens kommunalförbund. Nettointäk-
ten för detta bedöms bli ca 280 tkr. Vi räknar med 
en ökad personalkostnad i samband med detta.  
 
Avskrivningar 

Investeringstakten har varit lägre än beräknat under 

hösten 2018 samt våren 2019. Därför har vi lägre 

avskrivningskostnader med ca 300 tkr.  

 
Pensioner 

Pensionskostnaderna har ökat och överstiger budget 

med -2 991 tkr, varav -274 tkr avser ökad finansiell 

kostnad. Ökningen beror främst på att utbetalning-

arna ökar till följd av många pensionsavgångar de 

senaste åren.  

 

Finansiella intäkter 

Under våren har en av våra placeringar fallit ut med 
god  avkastning. Reavinsten överstiger budget med  
+1 200 tkr.  
 

Finansiella kostnader 

Underskottet på –274 tkr är helt hänförd till pens-

ionerna– där kostnaden för 2019 har ökat mer än 

budget.  

 

Jämförelse mot föregående år 

Sommaren 2018 hade vi betydligt fler skogsbränder 

än vad vi brukar ha. Därför avviker 2018 års siffror 

mot 2019 i större utsträckning än normalt. De 

många skogsbränderna ger avtryck både på intäkter 

och kostnader– då förbundet fick ersättning från 

MSB samt från andra kommuner/förbund.  

 

Budgetavvikelser 

Resultatet per sista juli är ett underskott på –1 497 

tkr. Prognosen på helår är –1 271 tkr, vilket är –1 

931 tkr sämre än budget.  

 

Kostnader 

Övriga driftkostnader överstiger budget med totalt –

570 tkr.  Bland annat har datorerna på våra RiB-

stationer bytts ut i samband med att arbetssättet 

med händelserapporter har decentraliserats. Detta 

har medfört högre kostnader för både datorer samt 

licenser.   

 

I samband med revison upptäcktes att förbundet 

inte tagit med kostnaden för löneskatt för inneva-

rande år. Ett misstag som nu är justerat och innebär 

en negativ påverkan på resultatet med –1 280 tkr.  

 

I och med att vi nu gör grundutbildningen för RiB , 

Grib, i egen regi ökar slitaget på vårt material. Detta 

märks såväl på våra larmställ som på vår rökdykarut-

rustning. Samtidigt bedömer vi att kostnaden totalt 

sett blir lägre då vi kan intensifiera utbildning samt 

slipper kostnaden för långa resor fram och tillbaka 

till Sandö och Revinge.  

 

Kostnaden för våra hyror beräknas bli lägre än bud-

get till följd av lägre kostnader för bland annat vår 

övningsanläggning i Hidingehöjd.  

 

Intäkter 

Flera av våra budgeterade intäkter har ökat mer än 
budgeterat.  
 
Samarbetet med framför allt Västra Mälardalens 
kommunalförbund, visar sig också på intäkterna för 
vår övningsverksamhet där vi har en positiv avvi-
kelse på drygt +200 tkr.  Intäkterna kommer från 
köpta platser på vår egen Grib. Detta kompenserar 
för det bidrag vi inte längre får från Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap, MSB.  
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Resultat– utfall– budget– prognos 

Område, tkr Utfall 

 jan-juli 

2019 

Utfall  

jan-juli 

2018 

Budget  

2019 

Prognos helår 

2019 

Avvikelse 

prognos– 

budget 

Ledning, direktion, revision 

inkl. PO-pålägg 

-1 204 -919 -2 413 -2 413 0 

Löner heltid inkl. PO-pålägg -47 169 -43 921 -77 994 -79 374 -1 380 

Löner deltid & värn inkl. PO-

pålägg 

-24 094 -28 919 -42 660 -42 660 0 

Hyror och lokalvård -15 174 -14 848 -26 850 -26 550 300 

Övriga driftskostnader -13 104 -14 420 -21 758 -22 328 -570 

Årets avsättning till pensioner 

inkl. löneskatt 

-6 871 -5 890 -7 558 -10 275 -2 717 

Avskrivningar -3 832 -4 184 -7 565 -7 265 300 

Summa kostnader -111 448 -113 101 -186 798 -190 865 -4 067 

Finansiella kostnader -2 407 -1 082 -1 957 -2 231 -274 

Summa totala kostnader -113 855 -114 183 -188 755 -193 096 -4 341 

Automatiska brandlarm 4 412 4 293 7 070 7 390 320 

Avtal 2 685 2 308 4 487 4 437 -50 

Räddningstjänst och teknisk 

service 

367 3 394 152 452 300 

Externutbildning 762 725 1 839 1 839 0 

Myndighetsutövning 1 170 816 1 762 1 762 0 

Övriga intäkter 316 365 350 990 640 

Summa intäkter 9 712 11 901 15 660 16 870 1 210 

Medlemsbidrag 98 506 95 618 168 877 168 877 0 

Hyresbidrag 2 700 2 628 4 628 4 628 0 

Finansiella intäkter 1 440 1 128 250 1 450 1 200 

Summa totala intäkter 112 358 111 275 189 415 191 825 2 410 

Periodens/årets resultat -1 497 -2 908 660 -1 271 -1 931 



 

- 8 - 

Balansräkning, tkr 2019-07-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 124 901 122 157 

Anläggningstillgångar 57 527 60 219 

Materiella anläggningstillgångar 57 527 60 219 

Omsättningstillgångar 67 374 61 938 

Fordringar 9 018 12 350 

Kortfristiga placeringar 39 432 31 647 

Kassa och bank 18 924 17 941 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 124 901 122 157 

Eget kapital 12 886 14 384 

Avsättningar 89 585 84 788 

Skulder 22 430 22 985 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 22 430 22 985 

STÄLLDA PANTER 0  0 

ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 

Redovisningsprinciper 

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.  Redovisningsprinciperna är i stort des-
amma som tillämpades vid senaste årsbokslut. Be-
räkningen av internt schablonpåslag för sociala av-
gifter är förändrat mot tidigare år. Se mer under 
rubriken sociala avgifter. Rekommendation 17 om 
Delårsrapport utgiven i november 2018 av Rådet för 
Kommunal Redovisning har tillämpats.  

Periodiseringar 

Fakturor överstigande 50 tkr exklusive moms har 
periodiserats.  Löner och PO-pålägg avseende deltid 
och värn 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 redovi-
sas per juli 2019, men med hänsyn tagen till 
avvikelser som avser juli men som registreras 
i augusti. 

Sociala avgifter 

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

Schablonen 38,5% har räknats fram genom en  
genomsnittlig månadslön för alla heltidsan-
ställda.  

 

 

Kommunalt avtalsområde 38,5% 

Övriga 31,42% 

Balansräkning 
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Avskrivningar 

I balansräkningen har anläggningstillgångarna ta-
gits upp till anskaffningsvärdet minskat med inve-
steringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planen-
ligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskriv-
ningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. 
Avskrivningstiderna har uppskattas och beräknats 
med ledning av rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer. Följande avskrivningstider 
tillämpas:   

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. 

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. 

Finansiella tillgångar 

Förbundets finansiella tillgångar har klassificerats 
som omsättningstillgång då dessa är tänkt att finan-
siera framtida pensionsutbetalningar samt investe-
ringar.   

Enligt lagen om kommunal bokförings och redovis-
ningslagens 7 kapitel 7 § ska finansiella instrument 
som hålls till förfall inte värderas till verkligt värde. 
Istället bör dessa värderas enligt lägsta värdets prin-
cip, det vill säga det lägsta värdet av verkligt värde 
och marknadsvärde. Förbundet har tillämpat denna 
syn på samtliga finansiella tillgångar.  

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. 

Stora fordon  20 år 

Mindre lastfordon (t ex pick-up) 10 år 

Båtar 10 år 

Mindre fordon ( t ex personbilar) 7 år 

Hydrauliska räddningsverktyg 7 år 

Maskiner och inventarier 5 år 

Kommunikationsutrustning 3 år 
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Materiella investeringar 

Investeringarna pågår ofta över budgetåren till 

följd av långa leveranstider av framförallt de 

stora fordonen.  Årets investeringsbudget är 

hög vilket beror på att det höjdfordon som 

skulle ha köpts in under 2018 blivit framflyttad 

till 2019.  

Våren har varit lugn vad gäller investeringar– 

men i mitten av augusti anlände det nya höjd-

fordonet sam att tre nya släck/tankbilar är på 

väg in under hösten.  Under våren har material 

Objekt (tkr) Budget  2019 Utfall jan-juli 

2019 

Prognos 

helår 2019 

Avvikelse 

prognos– 

budget 

Stora fordon -15 500  -15 500 0 

Släckbilar  -466   

Höjdfordon     

Mindre fordon -1 750  -1 750 0 

VW Trp  -348   

Fyrhjuling  -28   

Räddningsmateriel mm -650 -92 -650 0 

Övrigt -250  -250 0 

Sängar  -226   

Summa -18 150 -1 160 -18 150 0 

till dessa bilar köpts in. 

Upphandlingen av mindre bilar pågår också för 

fullt.  

Prognosen är att hela budgeten kommer att 

förburakas.  

Under våren har nya sängar till logementen i 

Örebro köpts in. En investering som blivit för-

dröjd från föregående år.  

En ny transportbil har också kommit på plats.  
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Finansiella investeringar 

Placerade medel, tkr Anskaffnings 

datum 

Förfallodag Anskaff-

nings-

värde 

Marknads-

värde 2019-

07-31 

Kapital-

skyddat be-

lopp 

Lannebo Corporate Bond A 2014-09-11 Inget 7 221 7 702 - 

AIO OMX Stockholm 30 Index 2016-02-25 2023-09-08 7 028 7 618 7 000 

SEB Prime Sol Nordic Cross 2017-12-20 - 5 000 5 087 - 

AIO Asien 2018-04-01 2024-04-01 3 150 3 129 3 000 

AIO Framtidens energi 2018-04-01 2024-04-01 3 195 3 029 3 000 

GS AIO Global bonus 3548 2019-01-24 2027-02-12 3 300 3 153 3 000 

GS AIO Global bonus 3650 2019-05-13 2027-05-01 5 045 5 068 5 000 

Garantum Lannebo Corp. Bond 2019-06-15 - 2 448 2 465 - 

AIO Val Nordic Corp. Bond 2019-07-19 2025-07-19 3 045 3 028 3 000 

Summa   39 432 40 279 24 000 

AIO= Aktieindexobligation      

Medelsförvaltning utveckling, tkr 2019-07-31 2018-07-31 Förändring 

Aktuell likviditet 18 924 12 804 6 120 

Placeringsportföljen, värdepapper 

Kortfristiga placeringar  

Strukturerade produkter 

39 432 

14 669 

24 763 

34 660 

12 221 

22 439 

4 772 

2 448 

2 324 

Summa likvida medel och placeringar 58 356 47 464 10 892 

    

Placeringsportföljen, avkastning och mål    

Genomsnittlig löptid AIO (år) 5 4,5 0,5 

Lägsta avkastning AIO (tkr) avser kurtage 0 0 0 

Avkastningsmål pensioner SLR+ 0,5% (%) 0,70% 0,81% -0,11% 

Årets avkastning real och oreal. (tkr) 1 766 2 318 -552 

Årets avkastning real och oreal. (%) 4,8% 7% -1,9% 

    

Andel placerade medel av pensionsskulden  44% 41% 3% 

- i kortfristig räntefond 18% 15% 1% 

- i strukturerade produkter 28% 27% 1% 
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Uppföljning av  

Prestationsmål 2019 

Vi har satt upp  7 prestationsmål för vår verk-

samhet. Målen tar avstamp i förbundets vision 

och de av direktionen fastställda inriktnings-

målen. En avstämning per sista juli är inte möj-

lig för samtliga mål då de har avstämningstid-

punkter efter delårsbokslutet. I denna delårsrap-

port görs en bedömning av det vi känner till per 

2019-07-31 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.  

Övningsenheten       

Vi ska säkerställa att övningsverksamheten genomförs utifrån Nerikes Brandkårs målplan och kompetensen upp-

rätthålls.  

Mätbart mål 
Mål-

sättning 

Mätningsme-

tod 
Resultat per 2019-07-31 

Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut 

Kvalitetssäkra våra interna utbildningar 

GRIB (kompetensutveckling för brandmän 

i beredskap) och Arbetsledarutbildning 

genom att examinera alla enligt fastställda 

kriterier.  

100% 

God-

kända 

delta-

gare 

Examination 

genom såväl  

teoretiska som 

praktiska prov, 

där 85% kor-

rekta utförda 

prov krävs för 

att bli godkänd.  

Under våren har vi haft en 

deltagare som ej blivit 

godkänd– vilket innebär 

att målet ej är helt upp-

fyllt. Under hösten kom-

mer deltagaren få en ny 

möjlighet att göra om pro-

ven.  

 

     

Tillgänglighet och bemötande 

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

Mätbart mål 
Målsätt-

ning 

Mätningsme-

tod 
Resultat per 2019-07-31 

Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut.  

Genomföra kartläggning av fyra av våra 

kommunikationskanaler: extern webb, 

intern webb, telefoni samt besök i våra 

lokaler.  

Kartlägg-

ning 

Informationsin-

samling och 

sammanställ-

ning. 

Kartläggningen är i gång 

och väntas vara klar till 

årsskiftet.  

 

Minst 85% av de människor som har kon-

takt med räddningstjänsten i myndighets-

ärenden ska uppleva att de får tillräcklig 

information om ärendets hantering.  

Minst 

80% 

Nöjd-kundindex 

från våra med-

lemskommuner 

Uppföljning sker genom 

NKI– som sammanställs 

helårsvis. Ej möjlig att 

stämma av per 2019-07-

31.  
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Enheten för operativ planering 

Vi ska ha en god insatsförmåga för att öka tryggheten i samhället.  

Mätbart mål Målsättning Mätningsme-

tod 

Resultat per 

2019-07-31 

Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut 

För att ta till vara på erfarenheter från 

insatser ska samtliga olycksundersökning-

ar och insatsutvärderingar följas upp och 

föreslagna förbättringsåtgärder skall utre-

das och inom rimliga kostnader åtgärdas.  

Samtliga förbätt-

ringsåtgärder ska 

utvärderas och 

där ekonomin 

tillåter genomfö-

ras. 

Antal olycksun-

dersökningar 

med förbätt-

ringsförslag 

De brister som 

har kunnat åtgär-

dats inom eko-

nomiska ramar 

har genomförts.  

 

Föreligger behov ska uppföljning gente-

mot olycksdrabbade genomföras. Syftet 

med detta är främst för att vara ett stöd 

och erbjuda den drabbade möjlighet att i 

efterhand få gå igenom insatsen och 

ställa frågor. Här kan det också finnas 

möjlighet för oss att även kunna få åter-

koppling på vårt bemötande.  

Samtliga fall där 

behovet finns 

Antal uppfölj-

ningar kontra 

antalet fall där 

uppföljning 

bedömts nöd-

vändig 

Många uppfölj-

ningar gentemot 

drabbade ge-

nomförs löpande 

och som en na-

turlig del av 

efterspelet kopp-

lat till en insats.  

 

 

Brandskyddsenheten 

Vi ska ha ett gott förebyggande arbete för att skapa ett likvärdigt skydd i våra medlemskommuner.  

Mätbart mål Målsättning Mätningsme-

tod 

Resultat per 

2019-07-31 

Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut 

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner en-

ligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och 

Lag om brandfarlig och explosiv vara 

(LBE). Under 2018 medger dock tillgäng-

liga resurser en lägre nivå.  

400 tillsyner 2019 Statistik ur Ner-

ikes Brandkårs 

verksamhetssy-

stem. 

164 st, vilket in-

nebär 41% har 

genomförts.  Tro-

lig måluppfyllelse 

vid årets slut är 

80%.  

 

Drygt 60 % av alla bränder i byggnader 

drabbar bostäder. Boenden behöver 

därför informeras om hur brandskyddet 

fungerar, vad man ska tänka på för att 

förhindra bostadsbränder samt prak-

tiska råd hur man gör då en brand har 

inträffat. Nerikes Brandkår ska därför 

under loppet av 3 år besöka 8 bostads-

områden och ge information. (4 i Öre-

bro samt ytterligare 4 i Byrsta.)  

Minska antalet 

bränder inom 

respektive bo-

stadsområde 

Statistik ur Ne-

rikes Brand-

kårs verksam-

hetssystem. 

Grupperna job-

bar vidare med 

olika aktiveter 

under året, upp-

följning sker vid 

årets slut.  

Antalet insatser 

2019 är något 

fler än 2018  

tom juli månad. 

Svårt att sia om 

resultatet vid 

årets slut.  
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God ekonomisk hushållning  

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mätbart mål Målsättning Mätmetod Prognos Måluppfyllelse 

För att tillgodose medborgarnas be-

hov av trygghet och minska kostna-

derna för nyanställningar skall åtgär-

der vidtas så att omsättningen av 

RIB anställd personal understiger 

10%.  

Max 10% Statistik ur 

Nerikes 

Brandkårs 

verksamhets-

system.  

6% vid delåret, 

vilket bör innebära 

att vi kommer att 

uppnå målet vid 

årets slut.  

 

För att trygga materialförsörjningen 

i samband med resurskrävande in-

satser skall en plan upprättas som 

anger Nerikes Brandkårs behov av 

förstärkningsresurser och storlek på 

materialdepå. Planen skall ange am-

bitionsnivå och kostnad för att 

uppnå denna nivå inom skogsbrand, 

översvämning och övriga händelser.  

Genomföra 

kartläggning 

och ta fram 

beslutsun-

derlag.  

Beslut om hur 

vi går vidare 

ska fattas sen-

ast 2019-12-

31.  

En inventering 

kommer att ske 

under hösten. I 

dagsläget är det 

oklart om hur långt 

vi har kommit vid 

årsskiftet.  

 

 

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 

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.  
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Finansiella mål 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Om 

kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får be-

tala för denna överkonsumtion.  

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

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

 2019-07-31 2018-12-31 2018-07-31 Måluppfyllelse 

Årets avkastning real. & oreal. (tkr) 1 766 1 507 2 318  

Avkastningsmål pensioner 0,70% 0,98% 0,81% 

Årets avkastning %  4,8% 4,6% 6,7% 

Självfinansiering 

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

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

 2019-07-31 2018-12-31 2018-07-31 Måluppfyllelse 

Kassaflöde från den löpande vht (tkr) 9 942 6 115 2 928  

Kassaflöde från investerings.vht (tkr) 1 126 6 380 4 988 

Självfinansieringsgrad  883% 96% 59% 

Storleken på det egna kapitalet 

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

kostnadskrävande insatser enligt lagen om skydd mot olyckor.  

 2019-07-31 2018-12-31 2018-07-31 Måluppfyllelse 

Självrisk Örebro kommun, mkr 6,0 5,8 5,8  

Eget kapital, mkr 12,9 14,4 9,9 

Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av 

varje satsad krona.  

MÅL: Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.   

 2019-07-31 2018-12-31 2018-07-31 Måluppfyllelse 

Verksamhetens nettokostnad (tkr) -101 736 -166 592 -101 200  

Medlemsbidrag (tkr) 101 206 168 463 98 246 

Förhållande i procent 100,5% 98,9% 103,0% 
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annat  tagit hem grundutbildningen för vår Rib per-

sonal vilket underlättar för personalen som nu slip-

per ligga ut hela veckor i Revinge och Sandö.  

 

Vårt andra mål kopplat till god ekonomiska hushåll-

ning avser materialförsörjning. Vi kommer att göra 

en inventering under hösten– men då vi har flera 

stora projekt på gång kan detta tyvärr vara något 

som kan komma att nedprioriteras. Måluppfyllelsen 

för detta är därför svår att sia om i dagsläget.  

 

Finansiella mål 

Tre av fyra finansiella mål är uppfyllt per sista juli. 

Nettokostnaden överstiger medlemsbidraget inklu-

sive hyresbidraget med 530 tkr, vilket innebär att 

nettokostnaden blir 100,5%. För att uppnå målet ska 

siffran understiga 100%. Anledningen till att målet 

inte uppnås är att resultatet för perioden är nega-

tivt. Måluppfyllelsen bedöms som delvis uppfyllt– då 

vi är mer än halvvägs mot målet.  

Infrias helårsprognosen vad gäller resultatet kom-

mer det även vid året slut innebära att nettokostna-

den kommer att överstiga medlemsbidraget. Dessu-

tom kan den förväntade höga investeringsnivån un-

der hösten också innebära att målet om investering-

arnas självfinansieringsgrad inte kommer att kunna 

uppnås, utan det kan bli aktuellt med försäljning av 

värdepapper. Helårsprognosen för de finansiella 

målen kan alltså bli sämre vid årets slut än per 2019-

07-31.  

Uppföljning av målen 

Prestationsmål 

Antalet prestationsmål är nästan halverat i jämfö-

relse med föregående år. Att ta fram relevanta och 

mätbara mål är inte enkelt. De bör till antalet inte 

heller bli för många. Arbetet med att sätta mål och 

följa upp dessa är en process som genomsyrar bud-

getprocessen under hela året.  

Av de uppsatta sju målen bedöms tre uppnås och 

två delvis uppnås vid årets slut. Två av målen är inte 

möjliga att bedöma per 2019-07-31.  

Övningsenheten jobbar intensivt med att utveckla 

våra interna utbildningar. Arbetet med vår grundut-

bildning för RiB fortsätter så att vi kan få ut nyan-

ställda med god kompetens så fort som möjligt. 

Hitintills har vi haft en deltagare som ej blivit god-

känd vid examinering. Vi kommer erbjuda möjlighet 

att göra om proven under början av hösten.  

Brandskyddsenheten ser troligen tyvärr inte ut att 

nå upp till 400 tillsyner vid året slut. Enheten har 

fortfarande till viss del ny personal som kräver mer 

handledning än en erfaren tillsynsförättare. De 

många projekt och förändringar som pågår inom 

förbundet har också tagit tid från arbetet med till-

syn.  

 

God ekonomisk hushållning 

Glädjande kan vi konstatera att personalomsättning-

en för vår deltidspersonal, RiB, har minskat och är 

för första gången på länge under 10%! Förhopp-

ningsvis håller trenden i sig. Detta kan vara ett resul-

tat av det aktiva arbetet vi bedriver. Vi har bland 
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Kommentar Uppdrag 

R
ö

kd
ykn

in
g 

Alternativa släckmetoder utvecklas och kan i 

vissa fall ersätta det riskfyllda rökdykningsmo-

mentet. Därför ska omfattningen av rökdyk-

ningen i framtiden inom Nerikes Brandkår utre-

das.  

Utredningen om i vilken omfattning kårerna inom Neri-

kes Brandkår skall använda rökdykning som metod vid 

släckning och livräddning i samband med brand har 

skjutits framåt. Vårt engagemang i Räddningsregion 

Bergslagen och Västra Mälardalens kommunalförbund 

har prioriterats.  

B
åt o

ch
 sjö

räd
d

n
in

gsresu
rser 

Båtresuserna inom Nerikes Brandkår håller för 

närvarande en mycket hög standard, från den 

stora RIB-båten i Örebro till de minsta båtpake-

ten på våra värnstationer. SSRS etablering på 

Vinön innebär också att behovet av Nerikes 

Brandkårs resurser på Hjälmaren har minskat. 

Livräddningen på Vättern ansvarar Sjöfartsver-

ket för. Totalt sett finns det anledning att ut-

reda ett framtida behov av båtresurserna och 

vattenlivräddning inom förbundet.  

Våra båtresurser kommer har fortfarande flera år kvar 

innan de skall ersättas vilket gör att utredningen har 

senarelagts. 

A
rb

etsti
d

sfö
rläggn

in
g 

Det finns ett behov att se över arbetstidsför-

läggningen för skiftgående personal i syfte att 

bli effektivare. En viktig del i detta arbete är att 

klargöra koordinationen av arbetsuppgifter och 

arbetsledarskapet mellan skiftlagets övning och 

utbildningsverksamhet och behovet av under-

hållsarbeten. Utredningen ska också visa om 

arbetsuppgifterna kan fördelas annorlunda 

mellan våra heltidsbemannande stationer i Lin-

desberg, Byrsta och Örebro.  

Utredningen om arbetstidsförläggning kommer att tas 

med i bemanningsutredningen för en framtida Öster-

station och eventuellt utökning av förbundet med 

Västra Mälardalens kommunalförbund. 

N
ykelfri au

to
m

atlarm
sh

an
terin

g 

Utreda och lämna beslutsunderlag för eventu-

ellt införande av nyckelfri automatlarmshante-

ring.  

En delrapport har lämnats under våren i utredningsupp-

draget Nyckelfri automatlarmshantering. Utrednings-

gruppen har inventerat olika system som för närva-

rande finns på marknaden. Man har också tagit del av 

andra räddningstjänsters lösningar med nyckelhante-

ringen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande: 

När Österstation etableras är Nerikes Brandkår tvungen 

att förändra befintlig nyckelhantering. Oavsett vilken 

lösning vi väljer kommer det att vara mycket kostsamt 

för både Nerikes Brandkår och objektägare. Det finns i 

Sverige inget enhetligt eller rekommenderat system för 

nyckelhantering till automatlarmobjekt. Ett beslut i 

denna fråga måste tas under våren 2020. 

Uppföljning av utredningsuppdragen 

I budget 2019 formulerades ett antal utredningsuppdrag.  Här kommer en kort sammanställning med lägesrap-

port per 2019-07-31.  
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