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   Datum: 2019-05-28 

 

 

 

Budgetramar 2020–2022 
Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till 

budgetramar 2020-2022.  

 

Resultatnivåerna för de kommande tre åren ligger på drygt 200 tkr, vilket innebär att efter planerade 

försäljningar av anläggningstillgångar landar resultatet på +-0. Medlemsbidraget är uppräknat med 

2,5% för 2020, 2,3% för 2021 och 2,1% för 2022. Uppräkningen är lägre än vad kostnadsökningar för 

material och löner bedöms bli- vilket innebär att Nerikes Brandkår kommer att behöva effektivisera 

de kommande åren.  

 

KPAs pensionsprognos indikerar att pensionskostnaderna kommer att vara högre än budget samtliga 

år mellan 2020-2022. Den balansfond som finns under det egna kapitalet beräknas inte kunna täcka 

detta underskott, och ytterligare ekonomiskt tillskott från våra medlemskommuner bedöms 

nödvändigt under planperioden.  

 

Investeringsnivåerna kommer att ligga runt 13 mkr/år.  

 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att 

• Fastställa ekonomiska ramar för 2020-2022 enligt bilaga 

 

Bilagor 

Planeringsförutsättningar- budgetramar 2020-2022 

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd   Helena Luthman 

Brandchef    Ekonmichef 
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Planeringsförutsättningar 

  



övriga intäkter och kostnader. På kostnadssidan har 

vi snarare sett ett ökat behov av att utöka befintlig 

budget. Kostnaden för licenser, programvaror och 

datorer/plattor ökar då vi från och med maj 2019 

kommer att förändra vårt arbetssätt med händelser-

apportering. Vi har också ökade kostnader för ser-

vice av vår rökskyddsutrustning. På intäktssidan ser 

det dock lite ljusare ut– vad gäller avkastningen på 

våra värdepapper har den genom snittliga intäkten 

legat på drygt 500 tkr/år. Vi har därför känt att det 

är rimligt att även lägga budgeten på denna nivå. 

Även intäkterna för automatiska brandlarm har 

överträffat budgeterade nivåer de sista åren. Även 

här har vi därför gjort en höjning. När det gäller till-

syn har vi gjort bedömningen att vi kommer att 

kunna göra fler tillsyner och därmed öka intäkterna 

även för detta.  

Hyreskostnaderna har visat sig ligga lite för högt på 

några objekt– vilket nu är justerat. Hyran för SLC är 

beräknad för första halvåret 2022.   

Grundutbildningen för vår räddningspersonal i be-

redskap, GRIB kör vi sedan 2018 i egen regi på hem-

maplan. Detta väntas både innebära lägre kostnader 

och underlätta rekryteringen.   

Under den närmaste tre åren kommer troligen både 

en brandstation på öster i Örebro samt den sam-

hällsgemensamma larm och ledningscentralen, SLC, 

stå klar. Vi håller också på och utökar samverkan när 

det gäller ledning inom ett större geografiskt om-

råde. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar 

kring i vilken ordning saker ska göras– men samtidigt 

också utmana oss i hur framtidens organisation ska 

se ut.  

Uppräkningen av medlemsbidraget för 2019 är 3%. 

Uppräkningen för de kommande åren kommer att 

bli betydligt lägre i och med att resurserna i kommu-

nerna blir knappare. Den uppräkning som dessa ra-

mar bygger på är 2,5% för 2020, 2,3% för 2021 samt 

2,1% för 2022. Utöver detta tillkommer kostnader 

för ökade pensionskostnader för åren 2021-2022. 

Uppräkningen är lägre än vad kostnadsökningar för 

material och löner bedöms bli- vilket innebär att Ne-

rikes Brandkår kommer att behöva effektivisera de 

kommande åren. Under hösten kommer handlings-

programmet för de kommande fyra åren att ses över

- förändringar i organisationen kan bli aktuella.  

För att klara det lägre anslaget har vi gått igenom 

Planeringsförutsättningar för åren 2020-2022 

Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap, GRIB, körs från och med 2018 i egen regi på hemmaplan. Här är ett av 

de glada gäng som utbildats under våren 2019.  



 

 Ramar 2020-2021 

Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Plan      

2020 

Plan      

2021 

Plan      

2022 

Verksamhetens intäkter 21 876 15 660 16 014 16 469 16 806 

Verksamhetens kostnader -181 252 -179 233 -184 685 -189 045 -193 193 

  - varav pensionskostnad inkl.  

löneskatt 

-9 452 -7 559 -7 748 -7 926 -8 092 

Avskrivningar -7 216 -7 565 -7 179 -7 590 -7 607 

Verksamhetens nettokostnader -166 592 -171 138 -175 850 -180 166 -183 995 

Medlemsbidrag 163 958 168 877 173 099 177 080 180 799 

Hyresbidrag Lindesberg 4 505 4 628 4 756 4 880 5 007 

Finansiella intäkter 1 416 250 500 500 500 

Finansiella kostnader -76 -14 -5 -5 -5 

Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. 

löneskatt 

-1 688 -1 943 -1 991 -2 037 -2 080 

Resultat 1 523 660 509 251 226 

Balanskravsresultat 990 435 284 26 1 

Pensionskostnaderna bygger på prognosen från KPA 

per 2018-12-31. Budgeten räknas upp med samma 

uppräkning som medlemsbidraget. För samtliga år 

under perioden 2020-2022  är kostnaden högre än 

budget.  En avsättning gjordes 2009 till en balans-

fond för att möta framtida pensionskostnader. I denna 

finns efter bokslutet 2018 totalt 4 971 tkr. Under plan-

perioden kommer, om KPA´s prognos infrias, balans-

fonden att ta slut, och medlemstillskott är nödvändigt 

för åren 2021-2022.  

Total pensionskostnad (tkr) Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Budget -9 225 -9 501 -9 739 -9 963 -10 172 

Prognos från KPA (2018-12-31) -11 140 -11 333 -11 700 -12 559 -12 863 

Skillnad -1 915 -1 832 -1 961 -2 596 -2 691 

Använda medel från fond 0* -1 832 -1 961 -1 178 0 

Medlemstillskott/återbetalning 0 0 0 -1 418 -2 691 

*Resultatet för 2018 tålde den ökade kostnaden för pensioner vilket innebar att några medel från balansfonden inte be-

hövdes.  



Beräkningsparametrar 

Alla uppräkningar har utgått från Sveriges kom-

muner och landsting, SKL, prognoser under vå-

ren 2019. För personalkostnadsuppräkning har 

prisindex för kommunal verksamhet, PKV till-

sammans med märket använts vid beräkning.  

 

Personalkostnadspålägget (PO) har för åren 

2020-2022 beräknats på schablonen 39,20%. 

För förtroendevalda och värn har endast ar-

betsgivaravgift beräknats.  För 2019 har en 

lägre schablon använts, 38,5%.  Ökningen beror 

på högre pensionskostnader.  

 

Beräknings-

parametrar (%) 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Intäkter 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 

Medlemsbidrag 3% 2,5% 2,3% 2,1% 

Personalkostnader 

(helår) 

2,3% 2,5% 2,6% 2,3% 

PO-pålägg 38,5% 39,2% 39,2% 39,2% 

Hyror (KPI) 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 

Övriga drift- 2,3% 2,5% 2,6% 2,3% 

Kommun Fördelnings-

tal 

Budget   

2019 

Plan        

2020 

Plan        

2021 

Plan        

2022 

Örebro 48,6% 82 119 84 172 86 108 87 916 

Lindesberg 14,3% 24 210 24 816 25 386 25 920 

Kumla 11,2% 18 976 19 450 19 897 20 315 

Hallsberg 7,5% 12 596 12 911 13 208 13 485 

Laxå 4,5% 7 526 7 715 7 892 8 058 

Nora 4,1% 6 871 7 042 7 204 7 356 

Askersund 3,6% 6 053 6 204 6 347 6 480 

Lekeberg 3,1% 5 235 5 366 5 489 5 604 

Ljusnarsberg 3,1% 5 291 5 424 5 548 5 665 

Summa 100% 168 877 173 099 177 080 180 799 

Hyresbidrag Lindesberg  4 628 4 756 4 880 5 007 

Medlems- och hyresbidrag 

Medlemsbidragets fördelning bygger på den 

verksamhet som respektive kommun valde att 

flytta med vid inträdde i förbundet.  

I februari 2016 inviges en ny brandstation i Lin-

desberg. Den nybyggda stationen har en betyd-

ligt högre hyra än den tidigare, varför Lindes-

bergs kommun från och med 2017 förutom medlemsbidraget 

också skjuter till ett hyresbidrag till förbundet. 

Uppräkningen av medlemsbidraget sjunker under planperi-

oden, från 2019 års 3% till att för 2022 vara nästan en procen-

tenhet lägre, 2,1%.  

 

 



Investeringar  

De planerade investeringarna för de kommande 

tre åren ligger i linje med utbytesplanen.  Inven-

tarier för den gemensamma ledningscentralen 

Investering (tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Stora fordon -15 500 -8 400 -9 300 -9 200 

Mindre fordon -1 750 -3 750 -1 200 -450 

Räddningsmaterial mm -650 -1 250 -800  -850 

     

Samhällsgemensam ledningscentral    -1 500 

Oförutsett -250 -500 -500 -500 

Nytt ekonomisystem  -500   

     

Summa -18 150 -14 400 -11 800 -12 500 

ligger i planen för 2022. Vi planerar också för att 

byta ut förbundets ekonomisystem under 2020.  
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