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Arbete pågår också med att etablera 

en till brandstation för tätorten Öre-

bro. Detta beror på att fler invånare 

flyttar in i kommunen och att tätor-

ten expanderar i storlek. Den nya 

stationen är tänkt att etableras på 

öster för att i en framtid komplette-

ras med en norrstation. Örebro kan 

jämföras med Uppsala och Helsing-

borg som har tre brandstationer och 

med Linköping, Norrköping och Väs-

terås som har två brandstationer för 

respektive tätort. 

 

Problemet med att rekrytera brand-

män i beredskap fortsätter tyvärr 

både nationellt och inom Nerikes 

Brandkår. Huvudproblemet är att 

många arbetstillfällen har försvunnit 

så att rekryteringsunderlaget är för 

litet i flera tätorter.  

 

Nerikes brandkår är en traditionell 

brandkår vad gäller könsfördelning 

och etniskt ursprung.  Genom delta-

gande i olika nätverk och aktivt ar-

beta med rekrytering jobbar vi för 

att öka mångfalden bland våra an-

ställda.  

Från och med 2018 ingår 9 av länets 

kommuner i Nerikes Brandkår. Utö-

ver detta har vi också etablerat en 

ledningssamverkan för operativ 

verksamhet med Västra Mälardalens 

räddningstjänstförbund samt rädd-

ningstjänsten i Skinnskattebergs 

kommun. I och med detta samver-

kar vi nu med 13 kommuner där det 

återfinns 33 brandstationer. Vår 

operativa förmåga har därmed 

stärkts på ett positivt vis då vi nu-

mera kan bedriva en systemledning 

med fler befälsnivåer än tidigare. 

Förmågan att hantera långvariga och 

större händelser har också ökat med 

detta samarbete. 

  

Framtiden 
Arbete med att ta fram underlag för 

en samhällsgemensam larm- och 

ledningscentral för Polisen, SOS 

Alarm, Nerikes Brandkår samt övriga 

samverkansorganisationer är nu 

inne i en slutfas. En upphandlad fas-

tighetsförvaltare kommer att antas 

för att påbörja byggnation av den 

nya centralen. Preliminärt kommer 

den nya centralen att stå färdig 

2020/2021. 

 

Ordföranden och brandchefen har ordet  

Under 2019 kommer ett nytt hand-

lingsprogram att tas fram både för 

operativ verksamhet och för den 

olycksförebyggande verksamheten. 

Nationella förslag finns att dessa 

program ska utformas på ett likartat 

vis samt att också brandkårens ope-

rativa förmåga ska redovisas mer 

utförligt än tidigare.   

 

Diskussioner om samverkan kom-

mer att fortsätta med räddnings-

tjänstförbunden i Karlskoga och 

Karlstad. Syftet är dels att öka den 

operativa samverkan men också att 

få till mer vardagssamverkan kring 

frågor rörande operativ planering, 

utbildning samt resursfrågor (fordon 

och materiel).  

 

Nerikes Brandkår måste också ägna 

mer tid åt att möta nya situationer 

då omvärlden förändras. Exempel 

på detta är bl.a. väderrelaterade 

händelser, social oro, pågående 

dödligt våld, krisberedskap och för-

beredelser för höjd beredskap. 

 

 

I din hand håller du Nerikes brandkårs budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren. Tanken med 

dokumentet är att både vara en information för dig som inte är bekant med Nerikes Brandkår sedan tidi-

gare—och samtidigt utgöra ett viktigt styrdokument för verksamheten.  

Per-Ove Staberyd  

Brandchef 

Ameer Sachet (S)     

  Ordförande  
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dessutom för samverkan och 

skyddsfrågor mellan arbetsgivare 

och arbetstagare.   

 

Förbundets uppgift enligt förbunds-

ordningen är att svara för räddnings-

tjänst samt skydd mot olyckor som 

kan föranleda räddningsinsatser. 

 

Politisk ledning 

Direktionen är det högsta beslu-

tande organet i Nerikes Brandkår. 

Kommunfullmäktige i medlemskom-

munerna har fastställt en förbunds-

ordning samt reglemente för di-

rektionen, som sätter de yttersta 

ramarna för arbetet vid Nerikes 

Brandkår. Varje kommun har en or-

dinarie ledamot och en ersättare i 

direktionen förutom Örebro kom-

mun som har tre ordinarie ledamö-

ter och tre ersättare. Revisionen är 

vald av fullmäktige i respektive kom-

mun och har till uppgift att granska 

Nerikes Brandkår bildades 1998 då 

Örebro, Kumla, Hallsbergs och Leke-

bergs kommuner beslutade att sam-

verka inom räddningstjänsten. År 

2001 blev Laxå kommun medlem 

och året därpå, 2002, blev även 

Askersunds kommun medlem i kom-

munalförbundet. Från och med 

verksamhetsåret 2010 ingår även 

Nora och Lindesbergs kommuner i 

kommunalförbundet. Den 1 januari 

2018 gick också Ljusnarsbergs kom-

mun med i kommunalförbundet.  

 

Inom Nerikes Brandkårs insatsom-

råde bor sammanlagt  250 000 invå-

nare vilket motsvarar  83 % av länets 

invånare. Geografiskt omfattar in-

satsområdet 16 x 8 mil.   

 

Organisation 

Sammanlagt uppgår personalstyrkan 

till knappt 500 personer inklusive 

vikarier och poolpersonal. Huvudde-

len av dessa återfinns inom brand-

kårens utryckningspersonal där tre 

personalkategorier förekommer; 

heltid, deltid (räddningspersonal i 

beredskap, RiB) samt räddningsvärn 

(frivillig personal utan beredskap). 

 

30 personer arbetar ren dagtid vid 

brandstationerna i Örebro, Byrsta 

och Lindesberg. Utöver dessa arbe-

tar 16 personer i blandtjänst, vilket 

innebär att utryckningstjänsten 

kombineras med dagtidstjänstgöring 

frånsett under semesterperioden.  

Dagtidspersonalen är organiserad i 

tre avdelningar: räddning, olycks-

förebyggande samt administration.  

 

Brandkårens ledningsgrupp består 

av brandchefen, två vice brandche-

fer, ekonomichef och informatör.  

 

Ett särskilt verksamhetsråd finns 

direktionen och verksamheten vid 

Nerikes Brandkår. Varje kommun 

har en ledamot i revisionen. 

 

Uppdrag 

Med räddningstjänst avses de rädd-

ningsinsatser som staten eller kom-

munerna ska svara för vid olycks-

händelser och överhängande fara 

för olyckshändelser, för att för-

hindra och begränsa skador på män-

niskor, egendom eller i miljön. Såd-

ana händelser kan inträffa såväl i 

fred som under höjd beredskap. 

 

Exempel då kommunal räddnings-

tjänst blir aktuell: bilbränder, bygg-

nadsbränder, båtolyckor, räddning 

av tamboskap, drunkningstillbud, 

farligt godsolyckor, gruvolyckor, 

gräsbränder, hissnödlägen, järnvägs-

olyckor, oljeskador, ras, skogsbrän-

der, soteldar, trafikolyckor och över-

svämningar. 

Allmänt om Nerikes Brandkår 
 Heltidsstation 

  Deltidsstation 

  Värn 
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och Skinnskattebergs kommun. 

Dessutom finns avtalshjälp från 

andra räddningstjänster som grän-

sar till kommunalförbundet. 

 

I uppdraget ingår även att förebygga 

bränder och hjälpa till att åstad-

komma skydd mot andra olyckor 

med syfte att uppnå ökad riskmed-

vetenhet, minskad sårbarhet och 

färre olyckor i samhället. En viktig 

del i det förebyggande arbetet är att 

stötta den enskilde gällande det 

egna ansvaret för liv och säkerhet. 

Inom Nerikes Brandkårs insatsom-

råde finns nästan alla typer av sam-

hällsrisker. Trots detta är styrkorna 

endast dimensionerade för vardag-

liga händelser, som mindre bränder 

eller trafikolyckor. Större händelser 

hanteras istället genom samverkan 

där flera stationer sätts in ett tidigt 

skede så att kraftfulla insatser kan 

genomföras. Förutsättningar för att 

kunna erbjuda snabb och profess-

ionell hjälp är mycket goda då för-

bundet förfogar över 33 brand-

stationer i samverkan med Västra 

Mälardalens räddningstjänstförbund 

Uppdrag enligt lagar, förordningar och avtal 

Enligt lag och förordning om skydd 
mot olyckor (LSO) ska kommunal-
förbundet ansvara för bland annat 
följande: 

• Räddningstjänst 
• Förebygga bränder och verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor 

än bränder. 
• Ge rådgivning och information åt den enskilde. 
• Se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs. 
• Utföra olycksundersökningar. 

Enligt lag och förordning om brand-
farliga och explosiva varor ska kom-
munalförbundet ansvara för bland 
annat följande: 

• Utöva tillsyn hos dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor. 
• Utfärda tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. 
• Ge råd och information. 

Enligt lagen om extraordinära hän-
delser: 

  

• Upprätta stabs- och ledningsverksamhet vid större händelser. 
• Bistå medlemskommunerna med planeringsarbete, riskanalysarbete m.m. 

Enligt avtal med grannkommuner 
och övriga räddningstjänst- 
ansvariga myndigheter: 

• Samarbetsavtal med Örebro flygplats. 
• Bistå förbundets grannkommuner med kommunal räddningstjänst. 
• Bistå länsstyrelsens organisation samt deras räddningstjänstorganisation vid 

svåra påfrestningar i samhället. 

Enligt avtal med Försäkrings-
branschens Restvärderäddning AB: 

• Restvärdesskydd under och efter räddningstjänstinsatsen. 
• Rengöring och sanering av vägbanan efter trafikolyckor. 

Enligt avtal med en del större före-
tag: 

• Utbildning samt förebyggande brandskydd. 
• Leasing och tillsyn av andningsskyddsutrustning. 

Enligt avtal med Fortum Waste So-
lutions AB  (fd Sakab AB) 

• Insatsplanering, utbildning av personal, service av andningsskydd och kem-
skyddsutrustning, anordna samverkansövningar samt rådgivning m.m. 

Enligt avtal med Alléskolan, Syd-
närkes utbildningsförbund: 

• Gymnasieutbildning i räddningstjänst. 

Enligt överenskommelse med Poli-
sen i Örebro län: 

• Nerikes Brandkår tillhandahåller en brandinspektör till 50 % arbetstid som 
utför riskanalyser, utredningar, spridningsintyg, råd och konsultationer m.m. 

Enligt avtal med Region Örebro Län: • Hjärtstoppsverksamhet vid samtliga stationer 
• IVPA (i väntan på ambulans, alla prio-1 uppdrag) vid brandstation i Fellings-

bro. 
• Bistå med sjuktransport i terräng. 

Enligt avtal med Brandskyddsför-
eningen Örebro län: 

• Svara för administrationen. 

Detta sker genom utbildning, in-

formation och rådgivning till allmän-

heten, organisationer och näringsliv. 

Cirka 3 000 räddningstjänstinsatser 

genomförs varje år vid våra 28 

brandstationer. Den största delen av 

dessa insatser genomförs av styr-

korna i Örebro och Byrsta. Samman-

lagt finns 94 man i beredskap dyg-

net runt och tillsammans med elva 

räddningsvärn kan i praktiken oftast 

130 man finnas tillgängliga. Det ska-

deförebyggande arbetet omfattar ca 

2 500 ärenden per år.  
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Vision, verksamhetsidé och mål 

Visionen om Ett olycksfritt samhälle är vår yttersta målsättning satt med ett mycket långsiktigt perspektiv.  

Verksamhetsidén om att Vi tillsammans skapar trygghet är inte unik för enbart vårt förbund, utan är en följd av lag-

stiftningen inom området. Vi betonar att samverkan är ett viktigt medel för att nå framgång, och menar då all samver-

kan med såväl ägarkommuner som andra organisationer såsom Polis, Ambulans, andra förbund, företag och enskilda.  

För att uppnå visionen finns fem inriktningsmål som speglar direktionens politiska prioriteringar som visar vägen för 

verksamheten under planperioden.   

Verksamheten bedrivs effektivt, 

miljömedvetet och i största möj-

liga samverkan utifrån medbor-

garnas behov. 

Detta mål är sannolikt en av de största anledningarna till att Nerikes Brandkår 

bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor om man förfogar 

över en större verksamhet. Här är samverkan och utveckling nyckeln till för-

bundets framgång. Att tänka nytt har gett stor effekt då det gäller att utveckla 

verksamheten.  

Människor som bor eller vistas i 

våra medlemskommuner känner 

sig trygga och har ett likvärdigt 

skydd mot olyckor.  

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad personal på 28 plat-

ser i förbundet. De flesta tätorter nås inom högst 10 minuter. Specialutrust-

ning och vissa förstärkningsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns 

dygnet runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt.  

Medborgarna i våra medlems-

kommuner har förmågan att 

själva förebygga och minska 

effekterna av oönskade händel-

ser. 

Information och tillsyn är två viktiga instrument som underlättar för medbor-

garna att ta eget ansvar. Effekterna av detta kan ses vid exempelvis inträffade 

händelser där allmänheten själva släcker bränder i ett tidigt skede, eller utför 

hjärt-lungräddning innan räddningspersonal är på plats.  

I mötet med Nerikes Brandkår 

känner människor att de fått det 

stöd och den hjälp situationen 

kräver. 

Hur vi bemöter människor speglar hur man upplever den hjälp och det stöd 

man får av oss. Genom att möta människor där de är och vara ödmjuka inför 

situationen kan vi skapa förtroende.  

Medarbetare inom Nerikes 

Brandkår har erforderlig kompe-

tens samt känner trygghet, yrkes-

stolthet och trivsel i sitt arbete. 

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation och utbildning 

verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig stolta över att arbeta vid Ne-

rikes Brandkår.  
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Ledningsgruppen har tillsammans med den heltidsanställda utryckningspersonalen tagit fram åtta värdeord vars 

innebörd bör genomsyra all den verksamhet som Nerikes Brandkår bedriver.  

Värdeorden är här placerade runt Nerikes Brandkårs logotyp (varumärke) som består av fågel Fenix  -  brandmän-

nens ”skydds-helgon”- samt yrkessymboler i form av strålrör och yxa. Den åtta-uddiga stjärnan är internationell för 

brand- och polispersonal i flera länder.  

Ansvar 

Omtanke 

Engagemang 

Handling 

Respekt 

Trygghet 

Ordning 

Kvalitet 

Våra värdeord 

Ansvar och engagemang 
Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi behöver och tar ett personligt ansvar  

för arbetet.  

 

Respekt 
Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem vi möter med respekt och är lyhörda     

  för varandras åsikter.  

 

Omtanke och trygghet 
Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö, visar gott kamrat 

  skap och är lojala mot våra värderingar och beslut.  

 

Ordning och kvalitet 
Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ordning på fordon och materiel för att bevara en  

  hög kvalitet.  

 

Handling 
Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbättringar och har mod att tänka nytt.  
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Med avstamp i direktionens inriktningsmål föreslår också förvaltningen ett antal mätbara prestationsmål för det 

kommande året/åren.  Höstens budgetdialog har landat i följande prestationsmål. Några mål avser enskilda av-

delningar/enheter medan andra gäller generellt för hela organisationen.   

Prestationsmål för verksamheten 

Övningsenheten       

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

sen upprätthålls.  

Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Mätperiod 

Kvalitetssäkra våra interna utbildningar Grib 

(kompetensutbildning för brandman i beredskap) 

och Arbetsledarutbildning genom att att examinera 

alla enligt fastställda kriterier.  

100% Godkända 

deltagare 

Examination genom 

såväl teoretiska som 

praktiska prov, där 

85% korrekta utförda 

prov krävs för att bli 

godkänd.  

 

2019-12-31 

    

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

Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Mätperiod 

Genomföra kartläggning av fyra av våra kommuni-

kationskanaler: extern webb, intern webb, telefoni, 

samt besök i våra lokaler 

Kartläggning Informationsin-

samling och sam-

manställning.  

2019-12-31 

Minst 80 % av de som har kontakt med räddnings-

tjänsten i myndighetsärenden ska uppleva att de får 

tillräcklig information om ärendets hantering.  

Minst 80% Nöjd-kundindex från 

våra medlemskom-

muner 

Årlig mät-

ning 

    

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

Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Mätperiod 

För att ta vara på erfarenheter från insatser skall 

samtliga olycksundersökningar och insatsutvärde-

ringar följas upp och föreslagna förbättringsåtgärder 

skall utredas och inom rimliga kostnader åtgärdas.  

Samtliga förbätt-

ringsåtgärder ska 

utvärderas och där 

ekonomin tillåter 

genomföras. 

Antal olycksunder-

sökningar med för-

bättringsförslag 

Avstämning 

2019-12-31 

Föreligger behov ska uppföljning gentemot olycks-

drabbade genomföras. Syftet med detta är främst 

för att vara ett stöd och erbjuda den drabbade möj-

lighet att i efterhand få gå igenom insatsen och ställa 

frågor. Här kan det också finnas möjlighet för oss att 

även kunna få återkoppling på vårt bemötande.  

Samtliga fall där 

behovet finns 

Antal uppföljningar 

kontra antalet fall 

där uppföljning be-

dömts nödvändig 

Avstämning 

2019-12-31 
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 Brandskyddsenheten 

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

 

  

Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Mätperiod   

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner enligt Lag om 

skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarlig och 

explosiv vara (LBE). Under 2019 medger dock tillgäng-

liga resurser en lägre nivå.  

400 tillsyner 2019 Statistik ur Nerikes 

Brandkårs verksam-

hetssystem. 

Löpande 

mätning. 
  

Drygt 60 % av alla bränder i byggnader drabbar bostä-

der. Boenden behöver därför informeras om hur 

brandskyddet fungerar, vad man ska tänka på för att 

förhindra bostadsbränder samt praktiska råd hur man 

gör då en brand har inträffat. 

Minska antalet 

bränder inom re-

spektive bostads-

område 

Statistik ur Nerikes 

Brandkårs verk-

samhetssystem. 

Löpande 

mätning. 

  

Nerikes Brandkår ska därför under loppet av 3 år be-

söka 4  bostadsområden och ge information.  

   
  

Vi utför flera hundra tillsyner varje år. 2019 är målsättningen 400 stycken.  



10 

 

God ekonomisk hushållning 

I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas 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 målsätt-

ningar samt två mål som är kopplat till vår verksamhet.  

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Mätperiod 

För att tillgodose medborgarnas behov av trygghet och 

minska kostnaderna för nyanställningar skall åtgärder 

vidtas så att omsättningen av RIB anställd personal un-

derstiger 10%.  

Max 10% Statistik ur Nerikes 

Brandkårs verksam-

hetssystem. 

2019-12-31 

För att trygga materielförsörjningen i samband med 

resurskrävande insatser skall en plan upprättas som 

anger Nerikes Brandkårs behov av förstärkningsresur-

ser och storlek på materieldepå. Planen skall ange am-

bitionsnivå och kostnad för att uppnå denna nivå inom 

skogsbrand, översvämning och övriga händelser.  

Genomföra kart-

läggning och ta 

fram beslutsun-

derlag.  

Beslut om hur vi går 

vidare ska fattas 

senast 2019-12-31.  

2019-12-31 

        

Finansiella målsättningar kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Mätperiod 

Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlems-

bidraget.  

Mindre än 100% Nyckeltal 2019-12-31 

Förmögenheten ska inte urholkas: årlig avkastning på 

finansiella tillgångar ska överstiga inflationen, mätt 

som statslåneräntan +0,5% i enlighet med kom-

munalförbundets finanspolicy.  

+0,5% över stats-

låneräntan 

Nyckeltal 2019-12-31 

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 

100%, dvs finansieras med egna medel. Självfinansie-

ringsgraden mäts som den löpande verksamhetens 

kassaflöden i relation till totalt kapitalbehov och re-

dovisas i procent.  

Mer än 100% Nyckeltal 2019-12-31 

Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för 

den största medlemskommunen då staten täcker 

kostnadskrävande insatser enligt lagen om skydd mot 

olyckor.  

Örebro kommuns 

självrisk 2019 

Balansräkning 2019-12-31 
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kår är det nödvändigt att göra en 

organisationsöversikt och föreslå 

åtgärder dels för att frigöra medel 

men också för att anpassa verksam-

heten till dagens förutsättningar 

med en förändrad riskbild och mins-

kat rekryteringsunderlag. 

 

Ö vning  
Vi har under 2018 påbörjat egen 

kompetensutbildning för RIB perso-

nal. På grund av den stora omsätt-

ningen av RIB personal har det varit 

intensiva utbildningsperioder. Under 

2019 kommer vi att utvärdera och 

kvalitetssäkra utbildningen. Vi kom-

mer också tillsammans med våra 

samverkande kommuner att ut-

veckla en egen arbetsledarutbild-

ning som skall ersätta MSB:s Rädd-

ningsledare A utbildning. Vi är 

tvungna att satsa på lokala utbild-

ningslösningar eftersom vår RIB per-

sonal många gånger har svårt att 

delta i MSB:s utbildningar som bed-

rivs i Revinge och Sandö.   

 

Öperativ planering 
Prioriterade arbetsuppgifter för 

Operativ planering är att skapa ruti-

ner för stab och ledningsarbete, för-

bättra rutinerna för uppföljning 

efter larm, modernisera våra larm-

planer hos SOS-alarm och förbättra 

vår insatsplanering. En förutsättning 

för en ökad utryckningssamverkan 

Samverkan genomsyrar allt vårt nu-

varande och framtida arbete. Som-

maren 2018 års händelser aktuali-

serar ännu mer behovet av samver-

kan för att uppnå en högkvalitativ 

och uthållig räddningstjänst. Rädd-

ningstjänstutredningen som lades 

fram under våren pekar på flera ut-

maningar som Sveriges räddnings-

tjänster står inför. Vi hoppas att alla 

krafter förstår behovet av en ökad 

samverkan för att uppnå målen. Ne-

rikes Brandkår har redan under 2018 

stärkt ledningsorganisationen ge-

nom samarbete med kommunerna 

Skinnskatteberg, Köping, Arboga och 

Kungsör. Vi är ändå inte nöjda, utan 

ser möjligheterna att ytterligare 

stärka vår och de samverkande kom-

munernas beredskap för större 

olyckshändelser. Vi tror och hoppas 

att ytterligare kommuner är beredda 

att samverka för att uppnå en star-

kare räddningstjänst till gagn för 

våra medborgare. 

 

Ett led i detta är den gemensamma 

ledningscentral (SLC) som planeras 

tillsammans med Polis och SOS 

Alarm. Ett annat projekt är en 

brandstation i Örebros östra stads-

delar.     

 

All denna utveckling är enormt sti-

mulerande men den kräver också 

mycket medel och personella resur-

ser för att lyckas. För Nerikes Brand-

Räddningsverksamhet        

mellan flera förbund och kommuner 

är att vi också är beredda att för-

ändra våra rutiner så att de överens-

stämmer med varandra. 

 

Teknik 
Skogsbränderna under 2018 tydlig-

gjorde att våra förråd av materiel 

inte alltid räcker till. Förråden har 

dessutom tömts utan att återställas 

fullt ut. En viktig uppgift framöver är 

att klargöra i vilken grad vi skall för-

rådshålla materiel samt vad det kos-

tar att uppnå denna nivå. För att 

upprätthålla nuvarande materiella 

standard och investeringsvolym kan 

vi i framtiden behöva se över antalet 

stationer och fordon. 

 

Personal 
Vi har under 2018 lyckats att vända 

trenden att fler RIB anställda slutar 

än börjar. Nu gäller det för oss att 

skapa förutsättningar att behålla vår 

RIB personal och minska omsätt-

ningen. En viktig del i detta är att 

förbättra arbetsmiljön för våra RIB 

anställda. Många av våra brand-

stationer är mycket bristfälliga och 

saknar bland annat omklädningsrum 

och duschar för att möjliggöra två-

könade arbetsplatser.  Det skall vara 

attraktivt att arbeta som RIB anställd 

brandpersonal inom Nerikes Brand-

kår.  

Avdelningen leds av vice brandchef Anders Larsson, och är organiserad i fyra enheter: personal, övning, teknik samt 

operativ planering.  

Bemanning räddningsavdelningen 

1 vice brandchef 3 brandinspektörer dagtid 3 brandmän i dagtidstjänst Utryckningspersonal– ca 

450 personer inklusive 

poolpersonal: heltid ca 

110, deltid ca 240, värn ca 

100  

1 personalspecialist 8 brandinspektörer bland-

tjänst utryckning/dagtid 

3 servicetekniker 

3 brandingenjörer 1 vaktmästare 1 bilmekaniker  



12 

 

Övning 

• Starta upp en arbetsgrupp för 

heltidspersonalens övningsan-

svariga i syfte att likrikta öv-

ningsverksamheten och säker-

ställa att vi arbetar lika vid larm 

 

• Öka samarbetet mellan Övnings 

och Operativa enheten genom 

gemensamma enhetsmöten vår 

och höst samt kortare möten 

mellan enhetscheferna 30 min 

innan varje Räddningsmöte 

 

Operativ planering  

• Projektleda implementering av 

särskild arbetsmetod vid händel-

ser som terrorism och PDV 

(pågående dödligt våld) 

Prioriterade aktiveter 2019 

Utredningsuppdrag 

 

• I projektgrupper med övriga av-

delningar och vissa räddnings-

tjänster hantera projekten 

”Koncept ledningsfordon”, 

”Förmåga CBRNE/Sanering/

Översvämning” samt 

”Rökfläktar” 

 

• Arbete för att ta tillvara på lärdo-

mar efter sommaren 2018 kom-

mer genomföras i form av över-

syn av instruktioner och rutiner 

samt kopplat till utbildning och 

övning 

 

• Fortsatt arbete under 2019 med 

att se över och tydliggöra sam-

verkansformer mellan bakre led-

ningen och SOS Alarm 

 

• Införa Zenit som arbetsplattform 

för inre befäl 

 

Teknik 

• Inventera materiel på våra 

stationer 

 

• Fordonsöversyn 

 

Personal 

• Anordna utvecklingsdag för all 

vår heltidspersonal med inrikt-

ning på vår värdegrund 

 

• Utarbeta dokumenterat stöd för 

chefer i personalfrågor 

Rökdykning Alternativa släckmetoder utvecklas och kan i vissa fall ersätta det riskfyllda rökdyknings-

momentet. Därför ska omfattning av rökdykning i framtiden inom Nerikes Brandkår utre-

das.  

Båt och sjöräddnings-

resurser  

Båtresurserna inom Nerikes Brandkår håller för närvarande en mycket hög standard, från 

den stora RIB-båten i Örebro till de minsta båtpaketen på våra värnstationer. SSRS etable-

ring på Vinön innebär också att behovet av Nerikes Brandkårs resurser i Hjälmaren har 

minskat. Livräddning på Vättern ansvarar Sjöfartsverket för. Totalt sett finns det anledning 

att utreda ett framtida behov av båtresurserna och vattenlivräddning inom förbundet.  

Arbetstids-

förläggning 

Det finns ett behov att se över arbetstidsförläggningen 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 underhållsarbeten. Utredningen ska också visa om arbetsuppgifterna kan fördelas an-

norlunda mellan våra heltidsbemannade stationer i Lindesberg, Byrsta och Örebro.  

Nyckelfri automat-

larms hantering 

Utreda och lämna beslutsunderlag för eventuellt införande av nyckelfri automatlarmshan-

tering. 
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det förebyggande arbetet via två 

enheter, brandskydd och utbildning. 

 

Brandskyddsenheten 
Brandskyddsenheten, ska i takt med 

samhällets utveckling förebygga ris-

ker i samhället. Detta sker bl.a. ge-

nom tillsyn, brandteknisk inform-

ation, tillståndsgivning för brandfar-

liga och explosiva varor, stöd till 

ägarkommunerna samt stöd och 

rådgivning till den enskilde. Dessu-

tom svarar enheten för frågor angå-

ende sotningsverksamheten. 

 

Nerikes Brandkårs medlemskommu-

ner har under de senaste åren ex-

panderat med ökat invånarantal 

som följd. Med anledning av detta 

så byggs det många bostäder, pub-

lika och kommersiella lokaler. Detta 

medför att antalet verksamheter 

ökar där det finns anledning att 

utföra tillsyn.  

 

Nora kommun startar under slutet 

på 2018 upp ett projekt som heter 

”Förstärkt brandskydd”. Syftet med 

projektet är att identifiera personer 

som på grund av ett riskbeteende 

har en ökad risk för att drabbas och 

skadas till följd av en brand i bosta-

den. Nerikes Brandkår är delaktiga i 

detta projekt, på samma sätt som 

för ett antal år sedan då Örebro 

Syftet med den olycksförebyggande 

verksamhet som Nerikes Brandkår 

bedriver är att uppfylla syftet med 

lag om skydd mot olyckor.  

 

”Färre människor skall dö, färre 

människor skall skadas och mindre 

skall förstöras”.  

 

Handlingsprogrammet som Nerikes 

Brandkår tar fram i början av varje 

mandatperiod beskriver Nerikes 

Brandkårs förmåga att arbeta med 

skydd mot olyckor och även hur 

samarbetet med de nio medlems-

kommunerna ska fungera. Samar-

betet mellan Nerikes Brandkår och 

den enskilda kommunen ska driva 

det olycksförebyggande arbetet 

framåt och upptäcka frågor som an-

nars aldrig skulle ha aktualiserats. 

Ett bra samarbete präglas av god 

kommunikation och detta upprätt-

hålls bäst genom kontinuerlig kon-

takt mellan handläggare samt med-

verkan i arbetsgrupper och andra 

forum.  

 

De tvärsektoriella klyftor som kan 

uppstå mellan förvaltningar ska mi-

nimeras genom personliga kontak-

ter och gemensamma aktiviteter. I 

handlingsprogrammet fastslås inrikt-

ningsmålen för verksamheten som 

Nerikes Brandkår har att förhålla sig 

till under de kommande fyra åren.  

Nerikes Brandkår har organiserat 

Olycksförebyggande verksamhet          

kommun genomförde ett liknande 

projekt. 

 

Inom Örebro kommun börjar slutet 

närma sig på arbetet med att för-

stärka brandskyddet på vård och 

omsorgsboendena. Grunden för ar-

betet är att alla boenden ska ha lik-

värdig brandskyddsnivå. Arbetet 

med att förstärka brandskyddet har 

bestått i att förse alla boenden med 

boendesprinkler. Detta arbete har 

pågått under flera år då det är väl-

digt omfattande och kräver mycket 

planering. Nu har dock tiden kommit 

till att se över alla gruppbostäder. 

Det finns en mängd olika boenden 

med brukare som har olika behov av 

hjälp i samband med en brand. 

Detta faktum innebär att de åtgär-

der som krävs för att förstärka 

brandskyddet kommer att vara av 

mer skiftande slag än i vård och om-

sorgsboendena.  

 

Drygt 60 % av alla bränder i byggna-

der drabbar bostäder. Bostadsinne-

havare behöver därför informeras 

om hur man kan förebygga att man 

drabbas av brand. Det är också vik-

tigt att veta hur man ska agera i 

samband med en eventuell brand. 

Nerikes Brandkår ska under åren 

2017-2019 genomföra ett projekt i 

syfte att minska antalet bostads-

bränder. Statistik över alla inträffade 

Avdelningen leds av vice brandchef Ulf Smedberg, och är organiserad i två enheter: brandskydd samt utbildning.  

Bemanning olycksförebyggande 

1 vice brandchef  
 

4 brandinspektörer i bland-
tjänst insatsledare/inre befäl 

2 brandinspektörer i bland-
tjänst insatsledare/inre be-
fäl 

3 brandinspektörer  dagtid 

2 brandingenjörer  
 

2 dagtids brandmän  Personal från utrycknings-
styrkan 

2 instruktörer 
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• Utföra sotning enligt fastställd 

frist 

• Utföra brandskyddskontroll en-

ligt fastställd frist 

(sotningsobjekt) 

 

Utbildningsenheten 

Erbjuda följande utbildningar:  

• Ansvarig för brandskyddet – Rik-

tar sig till brandskyddsansvariga 

på arbetsplatsen  

• Systematiskt brandskyddsarbete 

– Beskriver en av metoderna att 

arbeta aktivt med brandskyddet 

på arbetsplatsen  

• Brandskyddsom-

bud/Brandskyddskontrollant. 

• Föreståndare brandfarlig vara – 

händelser inom de utvalda bostads-

områdena ska tas fram och föras 

löpande. Projektet koncentreras till 

fyra bostadsområden i Örebro 

(Brickebacken, Varberga, Oxhagen 

och Vivalla). Även om grundtanken 

med projektet är att minska antalet 

bostadsbränder så finns all anled-

ning att följa utvecklingen med 

andra händelser inom dessa bo-

stadsområden, exempelvis bilbrän-

der. 

Utbildningsenheten 
Verksamheten syftar till att öka kun-

skapen hos den enskilde till att själv 

kunna ta ansvar för sitt brandskydd. 

Enhetens uppdrag är att erbjuda 

kurser och information till företag, 

organisationer och enskilda. För att 

lättare möta kundernas behov bör vi 

sträva mot att ha så många heltids-

tjänster som möjligt på avdelningen.  

  

Prioriterade aktiviteter 2019 

Brandskyddsenheten  
• Ta fram ett nytt handlingspro-

gram tillsammans med rädd-

ningsavdelningen för perioden 

2020-2024 

• Genomföra 400 tillsyner enligt 

LSO och LBE 

• Ge information till boende om 

hur man skyddar sig mot brand i 

fyra utvalda bostadsområden, 

projekt under åren 2017-2019. 

• Handlägga tillståndsärenden 

enligt LBE 

• Medverka i samhällsplaneringen 

• Vara byggnadsnämnderna be-

hjälpliga med byggnadsärenden.  

• Medverka till att större publika 

arrangemang kan genomföras 

på ett tryggt och säkert sätt ge-

nom att stödja samverkande 

myndigheter 

Utbildning för de som har ansva-

ret för hanteringen av brandfar-

liga gaser och vätskor på en ar-

betsplats  

• Heta arbeten – Vänder sig till 

dem som har företagsförsäkring 

och arbeten som ger upp-hov 

till het yta eller gnistbildning  

• Anläggningsskötarutbildning för 

brandlarmsanläggningar  

• Företagsanpassade utbildningar  

• Grundläggande brandkunskap  

• Hjärt- och lungräddning  

• Krisstöd  

• Egensotning  

 

I utbildningen Grundläggande brandkunskap får deltagarna bla träna på att 

använda handbrandsläckare.  
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Avdelningen fungerar som förbun-

dets nav i administrativa frågor, där 

vi handlägger ärenden kring såväl 

ekonomi och löner som information 

och diarium. Vi sköter också all ad-

ministration kring förbundets poli-

tiska ledning, tar emot besök och 

svarar i telefonväxeln. Administ-

rationen är en stor liten avdelning 

där få personer hanterar många frå-

gor i ett brett spektrum av områden, 

vilket ställer stora krav på flexibilitet 

och förmåga att prioritera. Dessu-

tom är det viktigt med omvärldsbe-

vakning och kompetensutveckling. 

Att vi kan göra ett bra jobb hänger 

till stor del på att de som ger oss 

uppdrag lämnar korrekta underlag i 

rätt tid. Avdelningen svarar även för 

redovisning och fakturering åt 

Brandskyddsföreningen Örebro län 

samt kursadministration åt Brand-

skyddsutbildning Örebro län utbild-

ning AB.   

 

Framtiden 
Framtidens utmaningar för denna 

stora lilla avdelning ligger i att ut-

veckla och säkerställa processer. 

Tydliga och skriftliga rutiner och do-

kumenterade processer kommer att 

bli ett led i att minska avdelningens 

sårbarhet. Avdelningens administra-

tiva verktyg är ålderdomliga  och 

uppgradering eller utbyte kommer 

att bli nödvändig. Avdelningen står 

också inför ett generationsskifte 

bland vår personal—då det under 

planperioden kommer att ske en 

pensionsavgång.  

Administration       

Avdelningen leds av ekonomichef Helena Luthman.   

Bemanning administrationen 

1 ekonomichef 1 ekonomiadministratör 1 Informatör 

1 personal– och löne-administratör 1 automatlarms administratör 1 Informationsassistent 

Prioriterade aktiveter 2019 

• Utbilda  alla arbetsledare i admi-

nistrativa rutiner så som löneun-

derlag, tidsredovisning och in-

köpsrutiner. Utbildning gällande 

debiteringsunderlag och person-

liga utlägg ges till berörda.  

 

• Utreda självservice. Vi behöver 

förenkla vårt arbetssätt från 

mycket manuellt arbete till mer 

digital hantering. Vi behöver 

också arbeta med att tydliggöra 

chefernas ansvar för att rätt un-

derlag kommer in i rätt tid och 

hitta en tillfredställande lösning 

för back-up av vår lönehantering. 

Självservice kan vara ett led i det 

arbetet. 

 

• Tydliggöra rutiner kring våra per-

sonalförmåner. 

 

• Se över vårt diarium och möjlig-

heten att  samordna våra system. 

 

• Fortsätta arbetet med elektro-

niska fakturor. Från och med 1/4 

2019 ställs krav på myndigheter 

att kunna ta emot e-fakturor.  

Hela den glada och härliga administrationen samlad utanför Örebro slott. 

På bilden finns också Hr-specialisten som organisatoriskt hör hemma under 

räddningsavdelningen.  
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lighet att under vissa förutsättningar 

reservera delar av ett positivt resul-

tat i en resultatutjämningsreserv, 

RUR. Denna reserv kan sedan använ-

das för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel och därigenom 

möta konjunkturvariationer. 

Under hösten 2013 antog direktion-

en riktlinjer om god ekonomisk hus-

hållning och resultatutjämningsre-

serv. Riktlinjerna om RUR innebär 

att Nerikes Brandkår ska kunna und-

vika kortsiktiga neddragningar av 

verksamheten vid en tillfällig in-

täktsdämpning. Avsikten med RUR 

är således inte att göra det möjligt 

att skjuta upp långsiktigt nödvändiga 

beslut om verksamheten eller eko-

nomin i stort. Åtgärder som t.ex. 

anpassning av kostnader, bör först 

ha prövats innan medel ur RUR kan 

användas.  

 

Budgetprocessen 
Budget- och verksamhetsplan är, 

tillsammans med förbundsordning 

och handlingsplaner, det främsta 

verktyget för styrning av kommunal-

förbundet Nerikes Brandkår.  

 

Ledningsgruppen har träffat all hel-

tidspersonal (d.v.s. åtta skiftlag samt 

dagtidspersonalen) vid tre tillfällen 

under året. Detta innebär 27 träffar, 

vilket kan verka mycket, men som 

har visat sig vara synnerligen värde-

fullt.  Gentemot vår räddningsperso-

nal i beredskap (RIB) bygger motsva-

rande samråd på mer traditionellt 

arbete i verksamhetsråd och vid kår-

chefsträffar.  

 

Processen startar på våren med ge-

nomgång av bokslut och lägesrap-

portering om innevarande år. Ramar 

beräknas och beredes i samråd med 

ekonomicheferna i medlemskom-

munerna innan direktionen i maj/

juni fattar rambeslutet. I september 

drar sedan höstens budgetdialog 

igång. Synpunkter och aktiviteter 

samlas in för att slutligen formuleras 

i prestationsmål och budgetförslag. 

Under oktober/november bereds 

sedan ärendet i förbundets direktion 

för att slutligen landa i ett färdigt 

förslag som MBL förhandlas innan 

direktionen i december fattar bud-

getbeslutet. Ledningsgruppen åter-

rapporterar budgetbeslutet till all 

personal under december.  

 

Resultatutja mningsreserv 
Från och med den 1 januari 2013 

finns det i kommunallagen en möj-

Budgetprocessen, balanskrav och resultatutjämningsreserv 

Resultatutjämningsreserverna gör 

det möjligt att på ett ansvarsfullt 

sätt reservera en del av överskottet i 

goda tider och sedan använda med-

len för att täcka underskott som 

uppstår till följd av lågkonjunktur. 

I samband med att direktionen an-

tog riktlinjerna skapades en reserv 

inom det egna kapitalet på 640 tkr 

som en ingående balans för åren 

2010-2012. Per den sista december 

2017 uppgår RUR till 553 tkr.  

 

Prognos 2018 
Prognosen i delårsbokslutet indike-

rar på ett negativt balanskravsresul-

tat vid årets slut. Infrias prognosen 

behöver detta återställas. Budgeten 

för 2019 är därför lagts med en re-

sultatnivå som klarar en återställ-

ning av det negativa balanskravet.  

 

Grafisk beskrivning av förbundets budgetprocess under ett kalenderår.  
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Balanskravsutredning (tkr) Bokslut 

2017 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan  

2021 

Medlemsbidrag 153 115 163 423 168 877 173 943 179 161 

1% av medlemsbidrag 1 531 1 634 1 689 1 739 1 792 

      

Årets resultat -1 578 343 660 408 228 

Ökade pensionskostnader   -2 409 -1 964 -3 401 

Avgår: realisationsvinster -411 -500 -225 -225 -225 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 989 -157 -1 974 -1 781 -3 398 

Medel till RUR neg neg Neg Neg neg 

Medel från RUR 117 0 0 0 0 

Synnerliga skäl: beslut om att använda eget 

kapital 

1 872 0 0 0 0 

Medel från balansfond för pensioner 0  2 409 1 781 599 

Årets balanskravsresultat 0 -157 435 183 -2 799 

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 -157 0 0 

Balanskravsresultat att återställa 0 157 0 0 -2 799 

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 
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Resultatbudget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Budget     

2019 

Plan      

2020 

Plan      

2021 

Verksamhetens intäkter 13 633 15 412 15 660 15 755 16 142 

Verksamhetens kostnader -164 492 -173 592 -179 233 -184 330 -190 208 

  - varav pensionskostnad inkl. löneskatt -7 876 -7 339 -7 559 -7 785 -8 019 

Avskrivningar -6 777 -8 297 -7 565 -7 961 -7 931 

Verksamhetens nettokostnader -157 636 -166 477 -171 138 -176 536 -181 997 

Medlemsbidrag 153 115 163 958 168 877 173 944 179 162 

Hyresbidrag 4 383 4 505 4 628 4 756 4 880 

Finansiella intäkter 309 250 250 250 250 

Finansiella kostnader -85 -50 -14 -5 -5 

Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. lö-

neskatt 

-1 664 -1 886 -1 943 -2 001 -2 061 

Resultat -1 578 300 660 408 229 

Balanskravsresultat -1 989 75 435 183 4 

Fördelningen av 2019 års budget. I intäkterna från kommunerna ingår i ovanstående figur också det 

hyresbidrag som Lindesbergs kommun betalar utöver medlemsbidraget för Lindesbergs nybyggda 

brandstation.  
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Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter (tkr) Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Budget    

2019 

Plan      

2020 

Plan      

2021 

Automatiska brandlarm 4 769 6 901 7 070 7 473 7 665 

Avtal 3 869 4 403 4 487 4 080 4 173 

Räddningstjänst och teknisk service 175 147 152 156 161 

Utbildning 2 026 1 797 1 839 1 887 1 937 

Myndighetsutövning 912 1 814 1 762 1 809 1 856 

Övrigt 1 882 350 350 350 350 

 13 633 15 412 15 660 15 755 16 142 

Verksamhetens intäkter har räknats 

upp enligt SKLs prognos avseende 

KPI och löneökning. I vissa fall har 

också uppräkningen skett med 

samma förändring som medlemsbi-

draget.  

Intäkterna för automatiska brand-

larm ökar från och med 2018 vilket 

beror på den administrativa årsav-

gift som infördes från och med 1/1 

2018.  

Intäkterna för räddningstjänst och 

teknisk service har reviderats efter 

tidigare års utfall.  

Under posten övrigt gömmer sig i 

bokslutet 2017 bla ersättningen från 

kommunerna för krisberedskaps-

samordnarna. Från och med halvårs-

skiftet 2017 har detta återgått till 

kommunerna.  

Intäkterna för myndighetsutövning 

sjönk rejält i bokslutet 2017. Budge-

ten för 2018 är också för hög främst 

på tillståndssidan. En justering har 

därför gjorts från och med budgetå-

ret 2019. Under 2018 har tillsyns-

taxan justerats och ytterligare en 

inspektör har anställts.  

Kundavtal 2019 Tkr   Tkr 

Skolprojektet Örebro kommun 570  Restvärdesräddning 155 

Fortum Waste Solutions AB ( fd 

Sakab AB) 

532  Ersättningar från MSB 150 

Polismyndigheten 307  Brandskyddsföreningen Örebro län 150 

Räddningsgymnasiet 375  Zinkgruvan Mining AB 110 

IVPA Sjukvårdslarm 235  Akzo Nobel Functional Chemicals AB 90 

Epiroc Rock Drills AB 278  Kriminalvården 74 

Vägsanering 179  Bärhjälp/Lyfthjälp Region Örebro län 77 

Orica Sweden AB 212  Övriga 832 

Billerud- Korsnäs AB, Frövi 161  Totalt 4 487 
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Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader (tkr) Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Budget    

2019 

Plan      

2020 

Plan      

2021 

Direktion, revision samt övergripande  -1 659 -2 195 -2 449 -2 347 -1 941 

Löner heltid inkl Po-pålägg -72 255 -75 212 -77 993 -79 632 -81 929 

Löner RIB och värn inkl Po-pålägg -37 857 -41 850 -42 660 -43 775 -44 919 

Hyror och lokalvård -25 068 -26 171 -26 850 -28 324 -29 754 

Övriga driftkostnader -20 408 -19 755 -20 632 -21 367 -22 536 

Rakel -1 033 -1 070 -1 090 -1 100 -1 110 

Avsättning till pensioner inkl. löneskatt -6 212 -7 339 -7 559 - 7 785 -8 019 

Summa -164 492 -173 592 -179 233 -184 330 -190 208 

Alla uppräkningar har utgått från 

Sveriges kommuner och landsting, 

SKL, prognoser under hösten 2018. 

För personalkostnadsuppräkning har 

prisindex för kommunal verksamhet, 

PKV tillsammans med märket an-

vänts vid beräkning.  

 

Personalkostnadspålägget (PO) har 

för samtliga år beräknats till 39,15%. 

För förtroendevalda och värn har 

endast arbetsgivaravgift beräknats.  

 

I budget 2018 och framåt finns kost-

nader för Ljusnarsbergs kommun, 

vilket kan förklara varför en del pos-

ter ökar mellan 2017 och 2018.  Från 

och med 2020 ingår en uppskattad 

hyreskostnad för den samhällsge-

mensamma ledningscentralen.  

 

Under planperioden behöver en 

större service utföras på våra rök-

skydd. Den totala kostnaden är be-

räknad till knappt 1,4 mkr, där mer-

parten ligger i budgeten för 2021.  

 

 

2009 ändrades beräkningsparamet-

rarna i pensionsskuldsberäkningen, 

då vi ändrade pensionsåldern från 

58 år till 60 år. Det positiva resultat 

som uppstod till följd av detta av-

sattes i en balansfond inom det egna 

kapitalet i syfte att möta variationer 

av framtida pensionskostnader.  

Fonden uppgår per 2017-12-31 till   

4 971 tkr.  

 

Pensionskostnaderna bygger på pro-

gnosen från KPA per 2018-07-31. 

Budgeten räknas upp med samma 

uppräkning som medlemsbidraget. 

Pensionskostnader 

För åren 2019-2021 är kostnaden 

högre än budget.  I slutet av planpe-

rioden är balansfonden tom – och 

medlemskommunerna kommer att 

behöva skjuta till mer medel 2021.  

Total pensionskostnad (tkr) Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Budget -8 956 -9 225 -9 501 -9 787 -10 080 

Prognos från KPA (2018-07-31) -7 877 -8 690 -11 910 -11 750 -13 482 

Skillnad 1 079 535 -2 409 -1 964 -3 402 

Använda medel från fond 0 0 2 409 1 964 599 

Medlemstillskott/återbetalning 1 079 535 0 0 -2 803 

Återstår av fonden per 31/12 4 971 4 971 2 562 599 0 
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Avskrivningar 

Specifikation av avskrivningarna för-

delat på kommun (tkr) 

Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Budget    

2019 

Plan      

2020 

Plan      

2021 

Lindesberg -423 -486 -126 0 0 

Nora  -14 -5 0 0 0 

Summa -437 -491 -126 0 0 

Av– och nedskrivningar  -6 340 -7 806 -7 439 -7 961 -7 931 

Totalt -6 777 -8 297 -7 565 -7 961 -7 931 

För de fordon och inventarier som 

förbundet övertog från förbunds-

medlemmarna  belastas förbundet 

med planenliga avskrivningar och 

ränta. För nyinvesteringar påbörjas 

avskrivning enligt plan, månaden 

efter att investeringen tagits i bruk. 

Förbundet har utgått från Rådet för 

kommunal redovisnings rekommen-

dationer när avskrivningstiderna 

bestämts för förbundet.   

Fordon Avskrivningstid 

Brand och räddningsfordon 20 år 

Mindre lastfordon 10 år 

Båtar 10 år 

Personbilar, mindre bussar, släpkärror 7 år 

Hydrauliska räddningsverktyg 7 år 

Maskiner och inventarier 5 år 

Kommunikationsutrustning 3 år 

I tabellen här ovanför redovisas av-

skrivningar på inventarier som över-

förts till förbundet vid inträdet samt 

avskrivningar på nyanskaffningar. 

Under 2010 tillkom avskrivningar på 

de inventarier som överfördes från 

Nora och Lindesbergs kommuner. 

Värdet av de maskiner och inventa-

rier som övertogs från Nora och Lin-

desbergs kommuner uppgick totalt 

till 11,4 mkr.  När Ljusnarsbergs 

kommuns inträde 2018 köptes istäl-

let maskiner och inventarier loss 

från Ludvika kommun, där Ljusnars-

bergs kommun tidigare bedrev rädd-

ningstjänst i en gemensam nämnd. 

De avskrivningarna finns därför istäl-

let under av– och nedskrivningar i 

tabellen.  Under planperioden för-

svinner avskrivningarna för Nora och 

Lindesberg.  

Finansiella kostnader och intäkter  

De finansiella intäkterna består av 

avkastningen på placerade medel. 

Av förbundets pensionsmedel är ca 

34 mkr placerade i räntebärande 

fonder respektive strukturerade 

produkter. Avkastning faller oftast 

ut vid försäljning eller förfall. Tillfäl-

lig överlikvid på företagskontot pla-

ceras i fastränteplaceringar.  

I finansiella kostnader ingår ränta 

för lån till förbundsmedlemmar. Lå-

nen avser de fordon och inventarier 

som förbundet övertog i samband 

med bildandet av förbundet samt 

övertaganden vid senare inträden i 

förbundet.  

Specifikation av räntekostnaderna 

fördelat på kommun (tkr) 

Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Budget    

2019 

Plan      

2020 

Plan      

2021 

Lindesberg -84 -45 -9 0 0 

Nora  -1 0 0 0 0 

Övriga räntekostnader  0 -5 -5 -5 -5 

Totalt -85 -50 -14 -5 -5 



22 

 

Kommun Fördelningstal 

 från 2018 

Budget  

2018 

Budget 

 2019 

Plan  

2020 

Plan 

2021 

Örebro 48,6% 79 728 82 119 84 582 87 120 

Lindesberg 14,3% 23 506 24 210 24 937 25 685 

Kumla 11,2% 18 423 18 976 19 545 20 131 

Hallsberg 7,5% 12 229 12 596 12 974 13 363 

Laxå 4,5% 7 307 7 526 7 752 7 985 

Nora 4,1% 6 670 6 871 7 077 7 289 

Askersund 3,6% 5 876 6 053 6 234 6 421 

Lekeberg 3,1% 5 082 5 235 5 392 5 555 

Ljusnarsberg  3,1% 5 137 5 291 5 451 5 613 

Summa 100% 163 958 168 877 173 944 179 162 

Hyresbidrag Lindesberg  4 505 4 628 4 756 4 880 

Medlemsbidragets fördelning byg-

ger på den verksamhet som respek-

tive kommun valde att flytta med vid 

inträde i förbundet.  

Ytterligare en medlemskommun på-

verkar fördelningstalen  för med-

lemmarna – men inte storleken på 

medlemsbidraget. Det beror på att 

varje kommun ska stå för sina egna 

kostnader. Vid en ny gemensam 

kostnad, som till exempel inträde i  

Samhällsgemensam ledningscentral, 

innebär det dock att kostnaden för-

delas på flera medlemmar vilket le-

der till lägre kostnad per kommun.  

Från och med 2018 ingår Ljusnars-

bergs kommun i Nerikes Brandkår. 

2016 har använts som beräkningsår 

för att ta fram nya fördelningstal. 

Fördelningstalen framgår i tabellen 

nedan.  

Medlems– och hyresbidrag 

Medlemsbidraget är uppräknat med 

3% för respektive år 2019-2021.  

I februari 2016 inviges en ny brand-

station i Lindesberg. Den nybyggda 

stationen har en betydligt högre 

hyra än den tidigare, varför Lindes-

bergs kommun från och med 2017 

förutom medlemsbidraget också 

skjuter till ett hyresbidrag till för-

bundet. 
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Balansbudget (tkr) Bokslut 

2017 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan  

2021 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar  61 179 62 329 72 914 79 203 86 022 

Materiella anläggningstillgångar 61 179 62 329 72 914 79 203 86 022 

Omsättningstillgångar 58 438 58 000 47 500 42 500 40 500 

Fordringar 9 117 10 000 10 000 10 000 10 000 

Kortfristiga placeringar 34 192 34 000 30 000 25 000 23 000 

Kassa och bank 15 129 14 000 7 500 7 500 7 500 

SUMMA  119 617 120 329 120 414 121 703 126 522 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 

 - Varav balansfond pensioner  

12 861 

4 971 

13 204 

4 971 

11 455 

2 562 

9 900 

599 

9 530 

0 

Avsättningar 80 937 84 748 88 814 92 823 98 773 

Långfristiga skulder 126 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder  25 693 22 377 20 145 18 980 18 219 

SUMMA 119 617 120 329 120 414 121 703 126 522 

Budget 2018 är reviderad med den 

befarade prognosen per sista juli 

2018. Det egna kapitalet sjunker 

under perioden trots att resultatni-

våerna är kalkylerade att återställa 

delar av det befarade underskottet 

för 2018. Anledningen till detta är 

att pensionskostnaderna stiger un-

der perioden och vid slutet av 2021 

är balansfonden helt tömd.  

Balansbudget 

Den höga investeringstakten gör att 

likviditeten samt placeringarna sjun-

ker under de kommande tre åren.  
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Finansieringsanalys (tkr) Bokslut 

2017 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan  

2021 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 

Justering för av– och nedskrivningar  

Justering för rörelsekapitalets förändring 

-1 578 

6 777 

1 586 

343 

7 500 

-106 

660 

7 565 

1 558 

408 

7 961 

1 820 

229 

7 931 

5 127 

Medel från verksamheten 6 785 7 737 9 784 10 189 13 287 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 

437 

4 152 

0 

-471 

0 

-2 233 

0 

-1 164 

0 

-761 

Medel från den löpande verksamheten 11 374 7 266 7 551 9 025 12 526 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv materiella anläggningstillgångar 

Försäljning materiella anläggningstillgångar 

-10 203 

411 

-8 650 

500 

-18 150 

225 

-14 250 

225 

-14 750 

225 

Medel från investeringsverksamheten -9 792 -8 150 -17 925 -14 025 -14 525 

Finansieringsverksamheten 

Amortering av långfristiga skulder 

 

-437 

 

-491 

 

-126 

 

0 

 

0 

Medel från finansieringsverksamheten -437 -491 -126 0 0 

      

Årets kassaflöde 1 145 -1 375 -10 500 -5 000 -1 999 

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid 

årets början 

 

48 230 

 

49 375 

 

48 000 

 

37 500 

 

32 500 

Likvida medel vid årets slut 49 375 48 000 37 500 32 500 30 500 

Förbundet har som mål att finansi-

era de investeringar som görs med 

egna medel. Några nya lån kommer 

inte att upptas för nyinvesteringar. 

Med investeringar  menas objekt 

som har en längre livslängd än tre år 

Finansieringsanalys/redovisning av kassaflöden 

och har ett anskaffningsvärde på 

minst ett prisbasbelopp. Prisbas-

beloppet för 2019 är 46 500 kr.  



25 

 

Investeringar  

De planerade investeringarna för de 

kommande tre åren ligger i linje 

med utbytesplanen. Nivån ökar un-

der 2019 till följd av ett höjdfordon 

Investering (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Stora fordon, därav 

-2 släckbilar 

-1 tankbil 

-1 hävare  

-4 100 -15 500 

-6 000 

-3 000 

-6 500 

-7 800 -11 800 

Mindre fordon, därav 

-2 pick-up 

- 3 personbilar  

-1 750 -1 750 

-750 

-1 000 

-3 200 -1 650 

Räddningsmateriel mm -1 600 -650 -1 250 -800 

Städmaskin -150 0   

Samhällsgemensam ledningscentral   -1 500  

Inventarier -500    

Övningshus Byrsta -300    

Oförutsett -250 -250 -500 -500 

Summa -8 650 -18 150 -14 250 -14 750 

som skulle köpts in under 2018 nu 

istället ligger i planen för 2019.   

För 2020 beräknas inköp av inventa-

rier och teknisk utrustning för den 

samhällsgemensamma ledningscen-

tralen.  



Nerikes Brandkår 
Tillsammans skapar vi trygghet 


