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B 
udget- och verksamhetsplan utgör det främsta verktyget 
för styrningen av kommunalförbundet Nerikes Brand-
kår. Utöver detta utgör också förbundsordning och 
handlingsplaner för operativ och förebyggande verk-

samhet viktiga styrdokument. 

Under 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam 
ledningsorganisation för 40 - 50 kommuner i fem län. Den nya 
samverkan organiseras i det som kommer att benämnas Rädd-
ningsregion Bergslagen, RRB. Syftet är att alla räddningstjänster 
ska få tillgång till en kraftfull ledningsorganisation med främre 
och bakre ledning i linje med de intensioner som tagits fram 
efter större händelser som inträffat i Sverige. 

 Arbete med att ta fram underlag för en samhällsgemensam 
larm- och ledningscentral för Polisen, SOS Alarm, Nerikes Brand-
kår är nu inne i slutfasen. Hyresvärd har antagits och bygg-
nationen ska påbörjas under 2020 för att centralen ska stå fär-
dig till sommaren 2022.  

Arbete pågår också med att etablera en till brandstation för tä-
torten Örebro. Detta beror på att fler invånare flyttar in i kom-
munen och att tätorten expanderar i storlek. Den nya stationen 
är tänkt att etableras på öster (ca 600 m söder om bron vid Ske-
bäck) för att i en framtid kompletteras med en norrstation. Öre-
bro kan jämföras med Uppsala och Helsingborg som har tre 
brandstationer och med Linköping, Norrköping och Västerås 
som har två brandstationer för respektive tätort. 

Problemet med att rekrytera brandmän 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 mindre 
tätorter.  

Under 2020 kommer ett nytt handlingsprogram att tas fram både för operativ verksamhet och för den olycksföre-
byggande verksamheten. Detta arbete har försenats med ett år eftersom det har diskuterats en utökning av Nerikes 
brandkår med tre nya kommuner (Köping, Arboga och Kungsör). I slutet av 2019 avbröts dessa diskussioner 
eftersom det framkom att det inte skulle vara fördelaktigt med en expansion i närtid. 

Utöver effekterna av en gemensam ledningsorganisation finns det också förhoppningar om att en utökad samver-
kan kommer att resultera i mer vardagssamverkan kring frågor rörande teknik, utbildning, operativ planering och 
exempelvis olycksförebyggande verksamhet. 

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 förberedelser för höjd be-
redskap. 

 

Ordföranden och brandchefen har ordet  

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 



5 

 

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 Restvärdesräddning 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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Organisation       

Brandchef 

Olycksförebyggande 

verksamhet 

Räddnings- 

verksamhet Administration 

Operativ planering 

Personal 

Övning 

Teknik 

Brandskydd 

Utbildning 

Kommunikation 

Reception 

Ekonomi 

Lön 

Nerikes Brandkår är organiserad i tre avdelningar: Räddning, Olycksförebyggande samt Administration. Under 

dessa finns en eller flera enheter. Administrationen är stor liten avdelning som saknar underliggande enheter. Från 

och med våren 2020 kommer troligen en ny avdelning att tillskapas – Räddningsregion Bergslagen.  

Räddningsregion Bergsla-

gen 

Avdelningen hanterar ledningssam-

verkan mellan ett antal olika kom-

muner/räddningstjänster gällande 

den övergripande operativa led-

ningen. Läs mer om avdelningen på 

nästa sida.  

Räddningsverksamhet 

Räddningsavdelningen ansvarar för 

all utryckningsverksamhet inom 

Nerikes Brandkår– såväl heltid som 

räddningspersonal i beredskap 

(RiB) och värnpersonal. Här sam-

ordnas även personalfrågor, opera-

tiv planering, intern utbildning och 

övning för all personal, samt teknik 

och drift för samtliga stationer.  

Räddningsverksamheten är i anta-

let anställda den största avdelning-

en inom Nerikes Brandkår med ca 

25 personer på dagtid samt 450 

personer i utryckning. Den utryck-

ande personalen är fördelad på 240 

RiB, 110 heltid och 100 personer 

arbetar i något av våra värn.   

Olycksförebyggande     

verksamhet 

Avdelningen arbetar i samverkan 

med andra förvaltningar, myndig-

heter och organisationer för att 

genom tillsyn, information och ut-

bildning förebygga risker i sam-

hället. Dessutom ansvarar avdel-

ningen för frågor rörande sotnings-

verksamheten i våra medlemskom-

muner.  

Utbildningsenheten genomför ut-

bildningar inom bland annat grund-

läggande brandkunskap och hjärt– 

och lungräddning. I samarbete med 

Brandskyddsföreningen hålls även 

kurser för heta arbeten och anlägg-

ningsskötarutbildning. Enheten an-

svarar också för ett antal före-

tagsanpassade utbildningar.  

Inom avdelningen arbetar ett 15

-tal personer.  

Administration 

Avdelningen fungerar som för-

bundets nav i i administrativa 

frågor. Härifrån hanteras frågor 

kring såväl ekonomi och löner 

som information och diarium. 

Avdelningen sköter också all ad-

ministration kring förbundets 

politiska ledning, tar emot besök 

och svarar i telefonväxeln. Sedan 

2018 finns även en administra-

tör som arbetar med administ-

rationen av automatlarmsan-

läggningarna.  

Avdelningen ansvarar också för 

ekonomi– och kursadminist-

ration åt Brandskyddsföreningen 

Örebro län. På avdelningen ar-

betar totalt sex medarbetare.  

Räddningsregion 

Bergslagen 

Övergripande 

operativ led-

ning 
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Räddningsregion Bergslagen 

Budget    Budget    

2020 

Plan      

2021 

Plan      

2022 

Köp av personalresurs, del av år 2020   -6 312 -10 131 -10 436 

Hyra SLC   0 0 -750 

Övrigt   -673 -827 -1 048 

Medlemsavgifter   6 985 10 958 12 234 

Resultat   0 0 0 

Efter den stora skogsbranden i Väst-
manland 2014 och alla skogsbränder 
förra sommaren framgick det tydligt 
att räddningstjänsterna måste bli 
bättre på att leda flera samtidiga 
och större händelser.  

I december 2018 började alla rädd-
ningstjänster i Värmland tillsam-
mans med nio kommuner från Dals-
land och Dalarna inledda samver-
kansdiskussioner med Nerikes 
Brandkår. Det tilltänkta insatsområ-

det omfattar cirka 40 kommuner 
med sammanlagt drygt 700 000 in-
vånare. Under hösten 2019 har dis-
kussionerna lett till ett avtalsförslag 
som parterna kommer att ta ställ-
ning till.  

Formerna för avtalssamverkan är att 
skapa en gemensam ledning som 
rent praktiskt kommer att ledas från 
Örebro. Nerikes Brandkår kommer 
att agera värdorganisation för denna 
samverkan. Systemet ska bära sina 

egna kostnader vilka fördelas per 
antalet invånare.  

Räddningsregion äger inga egna re-
surser utan är beroende av att köpa 
dessa genom sina medlemmar.  

Systemet ska inte innebära ökade 
kostnader för Nerikes Brandkår som 
kommer att sälja resurser till Rädd-
ningsregion Bergslagen, samtidigt 
som man kommer att betala en 
medlemsavgift för samarbetet.   

Kommun/organisation Antal invånare Andel % 
Avgift 
2020 

Avgift 
2021 

Avgift 
2022 

Åmål 12 707 1,7% 119 938 188 153 210 061 

Dals-Ed 4 807 0,6% 45 372 71 177 79 465 

Bengtsfors 9 867 1,3% 93 132 146 101 163 113 

Arvika 26 087 3,5% 246 229 386 271 431 248 

Eda 8 570 1,2% 80 890 126 896 141 672 

Säffle 15 688 2,1% 148 075 232 292 259 341 

Sunne 13 286 1,8% 125 403 196 726 219 633 

Torsby 11 732 1,6% 110 736 173 716 193 944 

Årjäng 9 973 1,3% 94 133 147 670 164 865 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 144 990 19,6% 1 368 526 2 146 869 2 396 852 

Hagfors 11 712 1,6% 110 547 173 420 193 613 

Bergslagens räddningstjänst 86 282 11,7% 814 395 1 277 579 1 426 341 

Nerikes Brandkår 254 875 34,4% 2 405 704 3 773 939 4 213 378 

Skinnskatteberg 4 410 0,6% 41 625 65 299 72 902 

Södra Dalarnas räddningstjänst 58 030 7,8% 547 731 859 251 959 303 

Norra Dalarna 56 931 7,7% 537 358 842 978 941 135 

Malung-Sälen 10 111 1,4% 95 435 149 714 167 147 

Totalt 740 058 100,0% 6 985 230 10 958 052 12 234 014 
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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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Prestationsmål för verksamheten 

Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Mätperiod 

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner 

enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 

samt Lagen om  brandfarliga och ex-

plosiva varor (LBE). Under 2020 med-

ger dock tillgängliga resurser en lägre 

nivå.  

400 tillsyner Statistik ur Nerikes 

Brandkårs verksam-

hetssystem 

Löpande 

mätning 

All personal som behövs för att Neri-

kes Brandkår ska kunna fullgöra sina 

uppdrag vid höjd beredskap eller krig 

ska krigsplaceras.  

Samtlig personal som berörs.  Antal krigsplacerade 

kontra bedömt be-

hov.  

2020-12-31 

Vi ska ha en säker arbetsmiljö och ska 

därför göra riskbedömningar i sam-

band med arbetsinsats enligt scen-

arion i handlingsplan.  

 

Genomföra riskbedömningar 

enligt handlingsplan.  

Uppföljning av ge-

nomförda riskbe-

dömningar mot 

handlingsplan.  

2020-2022 

Den externa verksamheten ska bära 

sina egna kostnader och inte ta skatte-

pengar i anspråk för sin verksamhet.   

Enligt lagstiftningen har vi en 

skyldighet att informera allmän-

heten. Därför bör den externa 

verksamheten till minst 80% bära 

sina egna kostnader.  

Utfall vid delår– 

samt årsbokslut.   

Avstämning 

per 2020-07

-31 samt 

2020-12-31.  

Vi ska säkerställa att övningsverksam-

heten genomförs utifrån Nerikes 

Brandkårs målplan för att upprätthålla 

kompetensen.  

Under 2020 ska fokus läggas på: 

• skapa bättre förutsättning-

ar för praktiska övningar i 

grupperna 

• Kvalitetssäkra rapellerarna 

• Kvalitetssäkra tunga 

chaufförer 

Uppföljning av ge-

nomförda aktivite-

ter.  

Avstämning 

vid årets 

slut.  

Uppföljning av verksamheten 

För att kunna bedöma om verksamheten uppnår de politiska inriktningsmålen som utgår från vår vision, sätts ett 

antal prestationsmål samt mål enligt god ekonomisk hushållning. Målen skapar ett antal aktiveter på avdelnings- 

och enhetsnivå, framförallt inom målen kopplade till god ekonomisk hushållning. För att följa upp vår verksamhet 

följer vi också upp några nyckeltal. Syftet med nyckeltalen är att kunna följa olika parametrar över tid. Några av 

målen och dess underliggande aktiviteter skapar också något eller några utredningsuppdrag.  

Allt som görs kan inte bli enskilda mål – men de kan tillsammans utgöra aktiveter för att uppnå ett mål.  
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God ekonomisk hushållning 

I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska användas där 

de gör mest nytta. Verksamhetsmålen spänner över längre tid än ett år, men där aktiviteterna som ska genomfö-

ras skiljer mellan åren. Direktionen har därför beslutat om tre mål som är kopplade till vår verksamhet samt fyra 

finansiella målsättningar.  

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Målsättning Aktiviteter 2020 Mätningsmetod 

Vår brandpersonal i beredskap är 

en stor och viktig del i vår verk-

samhet. För att minska personal-

omsättningen samt öka statusen 

på denna grupp ska ett antal åt-

gärder vidtas.  

• arbeta för att förbättra den fysiska arbetsmiljön på 

våra deltidsstationer 

• Förse våra RIB anställda med en enklare uniforms-

liknande klädsel 

• Uppmärksamma huvudarbetsgivare till våra RIB-

anställda 

 

Uppföljning av 

genomförda ak-

tiviteter vid 

årets slut. Sär-

skilt anslag kom-

mer att anslås i 

budget för 

I syfte att effektivisera våra admi-

nistrativa processer ska vi där så 

är möjligt digitalisera.  

• Minska den manuella hantering i den ekonomiska 

redovisningen 

• Minska den manuella hanteringen i lönehantering-

en 

• Använda de digitala verktyg vi redan har genom 

utbildning i O365 

• Genomföra förstudie för digital arbetsplats 

• Ta fram riktlinjer kring hur och när minnesanteck-

ningar ska föras på våra möten  

Uppföljning av 

genomförda ak-

tiviteter vid 

årets slut. Sär-

skilt anslag kom-

mer att anslås i 

budget för 

detta.  

Säkerställa att vi har en uthållig-

het i vår ledningsförmåga.  

• Tillsammans med övriga räddningstjänstorgani-

sationer inom kommande ”Räddningsregion 

Bergslagen” arbeta för framtagande och imple-

mentering av operativa instruktioner, rutiner. En-

heten för operativ planering ska i detta samman-

hang även kunna projektleda utvecklingsarbeten 

för räddningsregionens operativa förmåga. 

• Införa ytterligare en arbetsplattform, Oculus och 

Deadalos Respons, som komplement till Zenit för 

den övergripande ledningen 

• Ta fram nya stabsdokument och implementera ny 

stabsmetodik som följer polisens stabsuppbygg-

nad.  

 

Uppföljning  av 

genomförda ak-

tiviteter vid 

årets slut.  



12 

 

Finansiella målsättningar kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Mätperiod 

Verksamhetens nettokostnad ska understiga med-

lemsbidraget.  

Mindre än 100% Nyckeltal 2020-12-31 

Förmögenheten ska inte urholkas: årlig avkast-

ning på finansiella tillgångar ska överstiga in-

flationen, mätt som statslåneräntan +0,5% i en-

lighet med kommunalförbundets finanspolicy.  

+0,5% över statslåne-

räntan 

Nyckeltal 2020-12-31 

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska över-

stiga 100%, dvs finansieras med egna medel. 

Självfinansieringsgraden mäts som den löpande 

verksamhetens kassaflöden i relation till totalt 

kapitalbehov och redovisas i procent.  

Mer än 100% Nyckeltal 2020-12-31 

Det egna kapitalet bör minst motsvara självris-

ken för den största medlemskommunen då sta-

ten täcker kostnadskrävande insatser enligt la-

gen om skydd mot olyckor.  

Örebro kommuns själv-

risk 2020 

Balansräkning 2020-12-31 

Utredningsuppdrag 

Grundutbildning för 

brandpersonal i be-

redskap samt arbets-

ledarutbildning i 

egen regi  

Vi har under drygt ett års tid haft grundutbildningen för vår brandpersonal i beredskap 

samt arbetsledarutbildning i egen regi. Vi behöver nu utvärdera och se över vilka effekter 

detta fått och utreda hur vårt resursbehov ser ut i framtiden. Utredningen ska ta ett hel-

hetsgrepp kring såväl lokaler, materiel och bemanning. Utredningen ska återrapporteras 

under första kvartalet 2020.  
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Resultatutja mningsreserv 
Från och med den 1 januari 2013 

finns det i kommunallagen en möj-

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 

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.  

 

Budgetprocessen, balanskrav och resultatutjämningsreserv 

ha prövats innan medel ur RUR kan 

användas.  

 

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 

2018 uppgår RUR till 553 tkr.  

 

Prognos 2019 
Prognosen i delårsbokslutet indike-

rar på ett negativt balanskravsresul-

tat vid årets slut. Det befarade un-

derskottet kan förklaras genom 

ökade pensionskostnader. Dessa 

föreslås regleras genom den balans-

fond som finns under det egna kapi-

talet för just detta ändamål. Någon 

återställning av eventuellt under-

skott på tre år bedöms därför inte 

nödvändig.  

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

2018 

Prognos 

2019 

Budget 

2020 

Plan  

2021 

Plan  

2022 

Medlemsbidrag 163 958 168 877 173 099 177 080 180 799 

1% av medlemsbidrag 1 640 1 688 1 731 1 771 1 808 

      

Årets resultat 1 523 1 720 335 259 234 

Ökade pensionskostnader 0 -2 991 -3 910 -2 772 -3 613 

Avgår: realisationsvinster -533 -250 -225 -225 -225 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 990 -1 521 -3 800 -2 738 -3 604 

Medel till RUR 0 0 0 0 0 

Medel från RUR 0 0 0 0 0 

Synnerliga skäl: beslut om att använda eget 

kapital 

0 0 0 0 0 

Medel från balansfond för pensioner 0 1 521 3 450 0 0 

Medel från medlemskommunerna för pens-

ioner 

0 0 460 2 772 3 613 

Årets balanskravsresultat 990 0 110 34 9 

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0  0 0 0 

Balanskravsresultat att återställa 0 0 0 0 0 

Balanskravsutredning  
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Resultatbudget 2020 och plan 2021-2022 

Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget     

2020 

Plan      

2021 

Plan      

2022 

Verksamhetens intäkter 21 876 15 660 23 167 27 570 28 924 

Verksamhetens kostnader -181 252 -179 233 -192 026 -200 250 -205 317 

  - varav pensionskostnad inkl. löneskatt -11 140 -7 559 -7 748 -7 926 -8 092 

Avskrivningar -7 216 -7 565 -7 164 -7 479 -7 593 

Verksamhetens nettokostnader -166 592 -171 138 -176 024 -180 158 -183 986 

Medlemsbidrag 163 958 168 877 173 099 177 080 180 799 

Hyresbidrag 4 505 4 628 4 756 4 880 5 007 

Verksamhetens resultat 1 871 2 367 1 831 1 801 1 819 

Finansiella intäkter 1 416 250 500 500 500 

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

Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. lö-

neskatt 

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

Resultat 1 523 660 335 259 234 

Balanskravsresultat 990 435 110 34 9 

Fördelningen av 2020 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 

2018 

Budget 

2019 

Budget    

2020 

Plan      

2021 

Plan      

2022 

Automatiska brandlarm 7 661 7 070 7 469 7 750 7 897 

Avtal 4 699 4 487 4 130 4 211 4 058 

Räddningstjänst och teknisk service 5 471 152 156 127 102 

Utbildning 1 386 1 839 1 878 1 923 1 973 

Myndighetsutövning 1 512 1 762 2 199 2 252 2 311 

Räddningsregion Bergslagen   6 985 10 958 12 234 

Övrigt 1 147 350 350 350 350 

 21 876 15 660 23 167 27 570 28 924 

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 i bokslutet 2018 är betyd-

ligt högre än budget för 2019 vilket 

beror på den ersättning vi fick från 

både MSB men också andar rädd-

ningstjänster i samband med alla 

skogsbränder under sommaren 

2018.  

Under 2020 kommer Nerikes Brand-

kår inrätta en särskild avdelning för 

Räddningsregion Bergslagens räk-

ning. Våra intäkter kommer därför 

att öka markant från 2020. Dessa 

intäkter möts av en lika stor kostnad

– totalt ska hela Räddningsregion 

Bergslagen göra ett +- 0 resultat.  

Våra avtalsintäkter sjunker från 

2020. Detta beror bland annat på att 

avtalet med Epiroc sades upp under 

2019. De intäkter som vi fått under 

SLC-projektet löper också ut under 

planperioden då SLC beräknas stå 

klar under 2022.  

Bidrag från MSB för RiB-anställd per-

sonal upphör till följd av att vi nu-

mera gör grundutbildningen för 

denna personalgrupp i egen regi.  

Intäkterna för myndighetsutövning 

ökar från och med 2020 då vi beräk-

nar att kunna göra fler tillsyner.  

Kundavtal 2020 Tkr   Tkr 

Skolprojektet Örebro kommun 582  Restvärdesräddning 158 

Fortum Waste Solutions AB ( fd 

Sakab AB) 

544  Projektledare samhällsgemensam larm– och 

ledningscentral SLC 

500 

Polismyndigheten 313  Brandskyddsföreningen Örebro län 153 

Räddningsgymnasiet 375  Zinkgruvan Mining AB 112 

IVPA Sjukvårdslarm 240  Akzo Nobel Functional Chemicals AB 92 

Vägsanering 183  Kriminalvården 76 

Orica Sweden AB 216  Bärhjälp/Lyfthjälp Region Örebro län 79 

Billerud- Korsnäs AB, Frövi 164  Övriga 343 

   Totalt 4 130 
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Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader (tkr) Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget    

2020 

Plan      

2021 

Plan      

2022 

Direktion, revision samt övergripande  -1 751 -2 413 -3 639 -2 837 -2 577 

Löner heltid inkl. Po-pålägg -74 222 -77 994 -79 728 -81 834 -83 619 

Löner RIB och värn inkl. Po-pålägg -45 560 -42 660 -43 551 -44 591 -45 589 

Hyror och lokalvård -25 456 -26 850 -27 235 -27 870 -29 269 

Räddningsregion Bergslagen   -6 985 -10 958 -12 234 

Övriga driftkostnader -24 811 -21 758 -23 141 -24 235 -23 937 

Avsättning till pensioner inkl. löneskatt -9 452 -7 558 - 7 748 -7 926 -8 092 

Summa -181 252 -179 233 -192 027 -200 250 -205 317 

Alla uppräkningar har utgått från 

Sveriges kommuner och landsting, 

SKL, prognoser under hösten 2019.  

För personalkostnadsuppräkning har 

prisindex för kommunal verksamhet, 

PKV tillsammans med märket an-

vänts vid beräkning.  

 

Personalkostnadspålägget (PO) har 

för samtliga år budgeterats med en 

schablon på 39,20%.  För förtroen-

devalda och värn har endast arbets-

givaravgift beräknats.  

 

Från och med 2022 ingår en upp-

skattad hyreskostnad för den sam-

hällsgemensamma ledningscen-

tralen.  Från och med 2020 ingår 

kostnader för Räddningsregion 

Bergslagen, vilket förklarar ökningen 

mellan budget 2019 och de reste-

rande åren.  

 

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. Fon-

den uppgår per 2017-12-31 till  

 4 971 tkr.  

 

Pensionskostnaderna bygger på pro-

gnosen från KPA per 2019-07-31. 

Budgeten räknas upp med samma 

Pensionskostnader 
uppräkning som medlemsbidraget. 

För åren 2020-2022 beräknas kost-

naderna bli högre än budget.  Redan 

2020 bedöms balansfonden vara 

tom – och medlemskommunerna 

kommer att behöva skjuta till mer 

medel från 2020.  

Total pensionskostnad (tkr) Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Budget 9 225 9 501 9 739 9 963 10 172 

Prognos från KPA (2019-07-31) 11 140 12 492 13 649 12 735 13 785 

Skillnad -1 915 -2 991 -3 910 -2 772 -3 613 

Hantering via resultatet  1 915 1 470* 0 0 0 

Använda medel från fond 0 1 521 3 450 0 0 

Medlemstillskott/återbetalning 0 0 -460 -2 772 -3 613 

Återstår av fonden per 31/12 4 971 3 450 0 0 0 

*Bygger på delårsrapportens prognos. 
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Avskrivningar 

Specifikation av avskrivningarna för-

delat på kommun (tkr) 

Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget    

2020 

Plan      

2021 

Plan      

2022 

Lindesberg -412 -126 0 0 0 

Nora  -14 0 0 0 0 

Summa -426 -126 0 0 0 

Av– och nedskrivningar  -6 790 -7 439 -7 164 -7 479 -7 593 

Totalt -7 216 -7 565 -7 164 -7 479 -7 593 

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. 

Avkastning faller oftast ut vid försälj-

ning eller förfall. Tillfällig överlikvid 

på företagskontot placeras i fasträn-

teplaceringar.  I budget 2020 har 

denna post ökat till 500 tkr då av-

kastning i snitt per år legat på dessa 

nivåer.  

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. I bokslutet 2018 belasta-

des resultatet med en inlåningsav-

gift på 31 tkr.  

Specifikation av räntekostnaderna 

fördelat på kommun (tkr) 

Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget    

2020 

Plan      

2021 

Plan      

2022 

Lindesberg -45 -9 0 0 0 

Nora  0 0 0 0 0 

Övriga räntekostnader  -31 -5 -5 -5 -5 

Totalt -76 -14 -5 -5 -5 
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Kommun Fördelningstal 

 från 2018 

Budget  

2019 

Budget 

 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 25920 

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 5 137 

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.  

Medlemsbidraget är uppräknat en-

ligt följande: 

Den sjunkande uppräkningen kom-

mer med största sannolikhet inne-

Medlems– och hyresbidrag 

bära att förbundet behöver rational-

isera inom planperioden.  

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. 

 

2019 2020 2021 2022 

3,0% 2,5% 2,3% 2,1% 
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Balansbudget (tkr) Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Budget 

2020 

Plan  

2021 

Plan  

2022 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar  60 219 70 804 74 639 77 761 82 468 

Materiella anläggningstillgångar 60 219 70 804 74 639 77 761 82 468 

Omsättningstillgångar 61 938 52 000 47 000 45 000 45 000 

Fordringar 12 350 10 000 10 000 10 000 10 000 

Kortfristiga placeringar 31 647 30 000 25 000 23 000 23 000 

Kassa och bank 17 941 12 000 12 000 12 000 12 000 

SUMMA  122 157 122 804 121 639 122 761 127 468 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 

 - Varav balansfond pensioner  

14 384 

4 971 

12 863 

3 450 

10 208 

0 

10 467 

0 

10 701 

0 

Avsättningar 84 788 89 537 94 339 99 050 104 337 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder  22 985 20 404 17 092 13 244 12 430 

SUMMA 122 157 122 804 121 639 122 761 127 468 

Budget 2019 är reviderad med den 

befarade prognosen per sista juli 

2019.  

Avsättningarna till pensioner ökar 

under perioden vilket påverkar det 

egna kapitalet negativt. Redan vid 

utgången av 2020 ser den balans-

fond för ökade pensionskostnader 

ut att vara tömd.  

Balansbudget 

Den höga investeringsnivån 2019 

påverkar likviditeten och de kortfris-

tiga placeringarna.  
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Finansieringsanalys (tkr) Bokslut 

2018 

Prognos 

2019 

Budget 

2020 

Plan  

2021 

Plan  

2022 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 

Justering för av– och nedskrivningar  

Justering för rörelsekapitalets förändring 

1 523 

7 216 

3 318 

-1 521 

7 565 

3 169 

335 

7 164 

1 128 

259 

7 479 

4 487 

234 

7 592 

5 063 

Medel från verksamheten 12 057 9 213 8 267 12 225 12 889 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 

-3 233 

-2 709 

2 350 

-1 973 

0 

-3 312 

0 

-3 848 

0 

-814 

Medel från den löpande verksamheten 6  115 9 590 5 315 8 377 12 075 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv materiella anläggningstillgångar 

Försäljning materiella anläggningstillgångar 

-6 380 

533 

-18 150 

225 

-11 000 

225 

-10 600 

225 

-12 300 

225 

Medel från investeringsverksamheten -5 847 -17 925 -10 775 -10 375 -12 075 

Finansieringsverksamheten 

Amortering av långfristiga skulder 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 

      

Årets kassaflöde 268 -8 335 -5 460 -793 0 

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid 

årets början 

49 321 49 589 41 254 35 794 35 000 

Likvida medel vid årets slut 49 589 41 254 35 794 35 000 35 000 

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 2020 är 47 300 kr.  
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Investeringar  

De planerade investeringarna för de 

kommande tre åren ligger i linje 

med utbytesplanen. Nivån ökar un-

der 2019 till följd av ett höjdfordon 

som skulle köpts in under 2018  

istället köptes in under 2019.   

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

Stora fordon, därav 

-släckbilar 

-tankbilar 

-hävare  

-kem/saneringsbil 

-15 500 

2 

1 

1 

-5 800 

1 

 

 

1 

-6 100 

1 

1 

 

-9 600 

3 

 

Mindre fordon, därav 

-pick-up 

- personbilar  

- befälsfordon 

- FIP-bil 

- minibuss 

- båt 

-1 750 

2 

3 

-3 100 

1 

1 

2 

-3 300 

2  

2 

 

2 

1 

1 

0 

Räddningsmateriel mm -650 -700 -700 -700 

     

Samhällsgemensam ledningscentral    -1 500 

Inventarier  -400   

Systemstöd  -500   

Oförutsett -250 -500 -500 -500 

Summa -18 150 -11 000 -10 600 -12 300 

Under 2020 kommer vi att handla 

upp nytt affärssystem. Planen är att 

detta ska driftsättas 1 januari 2021.  

  

För 2022 beräknas inköp av inventa-

rier och teknisk utrustning för den 

samhällsgemensamma ledningscen-

tralen.  



Nerikes Brandkår 
Tillsammans skapar vi trygghet 
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