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Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta  

• Att godkänna upprättat förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram förslag på budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024. Utifrån 

förbundets vision om ett olycksfritt samhälle har tolv prestationsmål tagits fram för verksamheten. 

Dessutom har målsättningar formulerats med koppling till god ekonomisk hushållning, ett mot 

verksamheten samt tre av finansiell karaktär.  

Medlemsbidraget är uppräknat med 2,0% för 2022, 2,0% för 2023 samt 2,1% år 2024. 

Resultatnivåerna ligger under 2022–2023 på ca 0,4 mkr och 2024 på ca -0,7, vilket planeras att 

hanteras med RUR och eget kapital. Investeringsvolymen är ca 12 mkr respektive år.  

 

Den senaste prognosen från KPA visar på att pensionskostnaderna ser ut att kunna pareras med hjälp 

av den balansfond som finns för detta ändamål under eget kapital. Medlemskommunerna bedöms i 

dagsläget därför inte behöva skjuta till extra pengar för detta.  
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B 
 udget- och verksamhetsplan utgör det främsta verktyget för styrningen av kommunalförbundet Neri-
kes Brandkår. Utöver detta utgör också förbundsordning och handlingsplaner för operativ och före-
byggande verksamhet viktiga styrdokument. 

Ordföranden och brandchefen har ordet  

Per-Ove Staberyd  

 Brandchef 

Ameer Sachet (S)     

  Ordförande  

Ny lagstiftning 
Från och med 2021 gäller en refor-

merad lagstiftning rörande ”Skydd 

mot olyckor”. Syftet är att kommu-

nerna ska ha tillgång till en mer en-

hetlig och effektiv räddningstjänst. 

Det är dags att ta tillvara alla erfa-

renheter från skogbränderna som 

drabbade Sverige under 2014 och 

2018. I korthet innebär detta föl-

jande förändringar:   

• Statens styrning ökar då Myndig-

heten för samhällsskydd och be-

redskap (MSB) ska reglera hur 

struktur och innehåll av räddnings-

tjänsternas handlingsprogram ska 

se ut. Nationellt mål för den före-

byggande verksamheten kommer 

också att anges. 

• Krav kommer att finnas att alla 

kommuner ska ha ständig tillgång 

en övergripande ledning av rädd-

ningstjänsten. Detta gäller dygnet 

runt. 

• MSB övertar ansvaret för tillsyn av 

räddningstjänsterna med möjlig-

het att förelägga kommunerna att 

avhjälpa brister. 

• MSB får mandat att under vissa 

förhållanden kunna prioritera och 

fördela tillgängliga resurser ur ett 

nationellt perspektiv. (Gäller ex 

helikoptrar, materiel mm.) 
 

Nerikes Brandkår ingår sedan 2020 i 

ledningssamverkan Räddningsregion 

Bergslagen (RRB). Denna samverkan 

omfattar 42 kommuner. Det är myck-

et glädjande att vi redan under 2020 

organiserat detta eftersom kravet på 

ledningsorganisation gäller från och 

med årsskiftet 2021/2022. Organi-

sationen av RRB beskrivs mer i detta 

dokument. 

Samhällsgemensam larm- och 

ledningscentral (SLC) 

I samverkan med Polisen samt SOS 

Alarm AB kommer verksamheten 

inom RRB att bedrivas i den gemen-

samma byggnaden SLC från och med 

2023. Arbetet med denna samver-

kan påbörjades redan 2015. Det har 

tagit lång tid men byggnationen på-

börjades under 2021. Detta blir den 

första gemensamma ledningscen-

tralen i Sverige som samordnar 

”blåljusverksamheten” för ett så 

stort område som omfattar samver-

kan inom 5 län.   

 

En till brandstation i Örebro 

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 (ca 600 m söder om bron vid 

Skebäck) för att i en framtid kom-

pletteras med en norrstation. Öre-

bro kan jämföras med Uppsala och 

Helsingborg som har tre brand-

stationer och med Linköping, Norr-

köping och Västerås som har två 

brandstationer för respektive tätort. 

Förhoppningsvis sker byggstart un-

der 2022. Tomtens gamla byggnader 

har rivits och efter detta påbörjas 

sanering av tomten efter miljörester 

av ett gammalt kommunalt gasverk! 

 

Rustning av brandstationer 

Flera hyresvärdar i våra kommuner 

har uppvaktats om att inleda upp-

rustning av brandstationer för del-

tidsanställd personal och för rädd-

ningsvärn.  

Åtgärder som behövs är att exem-

pelvis att byta portar, måla om väg-

gar o tak, se över belysning och 

ventilation samt iordningställa om-

klädnadsrum för kvinnlig personal. 

Arbetet är påbörjat och kommer 

även att pågå under 2022.  
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Ett särskilt verksamhetsråd finns 

dessutom för samverkan och 

skyddsfrågor mellan arbetsgivare 

och arbetstagare.   

  

Förbundets uppgift enligt förbunds-

ordningen är att svara för rädd-

ningstjänst samt skydd mot olyckor 

som kan föranleda räddningsinsat-

ser. 

 

Politisk ledning 

Direktionen är det högsta beslu-

tande organet i Nerikes Brandkår. 

Kommunfullmäktige i medlemskom-

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 kommunalförbun-

det. Från och med verksamhetsåret 

2010 ingår även Nora och Lindesbergs 

kommuner. Den 1 januari 2018 gick 

också Ljusnarsbergs kommun med i 

kommunalförbundet.  

  

Inom Nerikes Brandkårs insatsområde 

bor sammanlagt 250 000 invånare vil-

ket motsvarar 83 % av länets invånare. 

Geografiskt omfattar insatsområdet 16 

x 8 mil.  

 

Organisation 

Sammanlagt uppgår personalstyrkan 

till knappt 500 personer inklusive vika-

rier och poolpersonal. Huvuddelen av 

dessa återfinns inom brandkårens ut-

ryckningspersonal där tre personalka-

tegorier förekommer; heltid, deltid 

(räddningspersonal i beredskap, RiB) 

samt räddningsvärn (frivillig personal 

utan beredskap). 

  

Cirka 30 personer arbetar ren dagtid 

vid brandstationerna i Örebro, Byrsta 

och Lindesberg. Utöver dessa arbetar 

16 personer i blandtjänst, vilket inne-

bär att utryckningstjänsten kombineras 

med dagtidstjänstgöring frånsett under 

semesterperioden. Dagtidspersonalen 

är organiserad i tre avdelningar: rädd-

ning, olycksförebyggande samt admi-

nistration.  

  

Brandkårens ledningsgrupp består av 

brandchefen, två vice brandchefer, 

ekonomichef och informatör.  

 

  

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 

direktionen och verksamheten vid 

Nerikes Brandkår. Varje kommun 

har en ledamot i revisionen.  

Allmänt om Nerikes Brandkår 
 Heltidsstation 

  Deltidsstation 

  Värn 
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Detta sker genom utbildning, in-

formation och rådgivning till allmän-

heten, organisationer och näringsliv. 

Cirka 2 800 räddningstjänstinsatser 

genomförs varje år vid våra 28 

brandstationer. Den största delen av 

dessa insatser genomförs av styr-

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. 

 

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 28 brandstat-

ioner. 

  

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. 

Uppdrag  

Ledningsorganisationen RRB 

RRB svarar för ledningsverksamhet åt 42 kommuner som är organise-

rade i 17 räddningstjänster. Inom insatsområdet bor 740 000 invånare. 

Cirka 30 larm/dygn hanteras av den bakre ledningen som består av ett 

par räddningsåtgörare från SOS Alarm, 1 larmbefäl, 1 vakthavande be-

fäl samt 1 vakthavande räddningschef. Utöver detta finns 2 regionala 

insatsledare som svarar för övergripande ledning på skadeplatser till-

sammans med 16 lokala insatsledare.    

korna i Örebro och Byrsta. Sam-

manlagt finns 93 man i beredskap 

dygnet runt och tillsammans med 

elva räddningsvärn kan i prakti-

ken oftast 130 man finnas till-

gängliga. Det skadeförebyggande 

arbetet omfattar ca 2 500 ären-

den per år.  
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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 
brandfarliga och explosiva varor 
ska kommunalförbundet 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 räddningstjänstorgani-

sation 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 
Solutions AB  (fd Sakab AB) 

• Insatsplanering, utbildning av personal, service av andningsskydd och 
kemskyddsutrustning, anordna samverkansövningar samt rådgivning 
m.m. 

Enligt överenskommelse med Poli-
sen i Örebro län: 

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

• Nerikes Brandkår tillhandahåller en brandingenjör och en brandin-
spektör som planerar för den nya SLC-anläggningen. Summa 1 tjänst, 
medel från MSB. 

Enligt avtal med Region Örebro 
Län: 

• Hjärtstoppsverksamhet vid samtliga stationer 
• IVPA (i väntan på ambulans, alla prio-1 uppdrag) vid brandstation i 

Fellingsbro. 
• Bistå med sjuktransport i terräng. 

Enligt avtal med Brandskyddsför-
eningen Örebro län: 

• Svara för administrationen. 

Enligt avtal med Räddningsregion 
Bergslagen 

• Samverka om ledning samt vara värdorganisation för samarbetet.  

Uppdrag enligt lagar, förordningar och avtal 
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Verksamhet   

 Räddningsverksamhet 

Räddningsavdelningen ansvarar för 

all utryckningsverksamhet inom 

Nerikes Brandkår– såväl heltid som 

räddningspersonal i beredskap 

(RiB) och värnpersonal. Här sam-

ordnas även personalfrågor, ope-

rativ 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 perso-

ner arbetar i något av våra värn.   

 

Räddningsregion Bergslagen 

Formerna för avtalssamverkan är 

att skapa en gemensam ledning 

som rent praktiskt kommer att le-

das 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 

resurser utan är beroende av att 

köpa dessa genom sina medlem-

mar.  

Systemet ska inte innebära ökade 

kostnader för Nerikes Brandkår 

som kommer att sälja resurser till 

Räddningsregion Bergslagen, sam-

tidigt som man kommer att betala 

en medlemsavgift för samarbetet.   

 

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 företags-

anpassade utbildningar. Inom av-

delningen arbetar ett 15-tal perso-

ner.  

 

Administration 

Avdelningen fungerar som förbun-

dets nav i i administrativa frågor. 

Härifrån hanteras frågor kring såväl 

ekonomi och information samt ar-

kiv och diarium. Avdelningen skö-

ter också all administration kring 

förbundets politiska ledning, tar 

emot besök och svarar i telefon-

växeln. Sedan 2018 finns även en 

administratör som arbetar med 

administrationen av automatlarms-

anläggningarna.  

Avdelningen ansvarar också för 

ekonomi– och kursadministration 

åt Brandskyddsföreningen Örebro 

län.  

Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap. 
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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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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. Allt som görs kan inte bli enskilda mål – men de kan tillsammans utgöra aktiveter för att uppnå 

ett mål.  

Myndighetsutövning 

Målsättning Aktiviteter 2022 Uppföljning 

Vi ska årligen utföra tillsyn 

enligt lagen om skydd mot 

olyckor (LSO) samt lagen om 

brandfarliga och explosiva 

varor (LBE). 

 Under 2022 medger tillgängliga resurser 

att 450 tillsyner bör kunna genomföras. 

Antal utförda tillsyner vid årets 

slut.  

Utbildning 

Målsättning Aktiviteter 2022 Uppföljning 

Vi ska utbilda så många invå-

nare som möjligt inom vårt 

förbunds geografiska om-

 Teckna två nya avtal om utbildning i 

GBK och HLR för medlemskommuner-

nas personal 

 Teckna avtal med en ny företagskund 

Avstämning av nytecknade avtal 

och genomförda utbildningar vid 

årets slut.  

Prestationsmål för verksamheten 

Vision

Inriktningsmål

Prestationsmål

Aktiviteter

God ekonomisk 
hushållning

Finansiella 
målsättningar

Verksamhetsmål
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Prestationsmål för verksamheten 

HR 

Målsättning Aktiviteter 2022 Uppföljning 

Vi ska stärka våra chefer i 

deras roll. 

 Genomföra riktade utbildningar, så som 

chefsdag, lagansvarigdag. 

 Skapa en introduktionsutbildning för nya 

chefer. 

Uppföljning av genomförda akti-

viteter vid årets slut.  

Vi ska ha en god och säker 

arbetsmiljö. 

 Undersökning av den psykosociala ar-

betsmiljön kopplat till diskriminering och 

kränkande särbehandling samt vidta ev. 

åtgärder. 

 Genomföra en heldagsaktivitet för hel-

tidsanställda med fokus på vår värde-

grund. 

 Genomföra en aktivitet för RIB-anställda 

med fokus på vår värdegrund. 

Uppföljning av genomförda akti-

viteter vid årets slut.  

Teknik 

Målsättning Aktiviteter 2022 Uppföljning 

Vi ska ha fungerande och 

trygga fordon samt tillgång 

till säkert räddningsmaterial i 

enlighet med beslutad för-

måga för respektive station.  

 Undersöka möjligheten att installera 

Daedalos resurs i syfte att tydligare kom-

municera status på fordon och material.  

 Under en treårsperiod bytta ut Brissman 

hjälmar mot Dräger hjälmar. 

  Kvalitetssäkra vårt förebyggande for-

donsarbete.  

 Byta ut gummistövlar mot läderstövlar. 

Uppföljning av genomförda akti-

veter vid årets slut.  

Det förebyggande fordonsar-

betet ska kvalitetssäkras genom 

kontroll av antalet genomförda 

besiktningar kontra antalet om-

besiktningar (max 10%).  

Administration 

Målsättning Aktiviteter 2022 Uppföljning 

Vi ska nyttja våra administra-

tiva resurser så effektivt som 

möjligt och minska analoga 

arbetssätt och processer.  

 Undersöka förutsättningar för att byta 

ekonomisystem. 

 Lägga över gemensamma dokument i   

SharePoint  

Uppföljning av genomförda akti-

veter vid årets s lut.  
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Operativ planering 

Målsättning Aktiviteter 2022 Uppföljning 

Genom insatsplaner för-

stärka vår insatsförmåga vid 

särskilt riskfyllda anläggning-

ar samt byggnader/

verksamheter av särskilt kul-

turhistoriskt värde.  

 Bistå ägare/verksamhetsutövare till 

byggnader/anläggningar av särskilt kul-

turhistoriskt värde med information och 

råd så att dessa lämnar in insatsplaner 

enligt framtagen mall. Exempel på såd-

ana byggnader är: slott, äldre kyrkor, 

äldre tät träbebyggelse och liknande. 

 Bistå verksamheter som är klassade som 

farliga verksamheter enligt LSO 2:4 med 

information och råd så att samtliga verk-

samheter lämnar in och håller insatspla-

ner uppdaterade enligt framtagen mall.  

 

Uppföljning av genomförda akti-

veter vid årets slut.  

Samtliga räddningsinsatser 

ska genomföras med så liten 

miljöpåverkan som möjligt.  

 Planering för att kunna omhänderta 

större mängder kontaminerat släck-

vatten. 

 Införa miljövänligt alternativt släckmedel 

för att i så stor utsträckning som möjligt 

kunna ersätta befintligt skum samt möj-

liggöra effektiv släckning av batteribrän-

der.  

Uppföljning av genomförda akti-

veter vid årets slut.  

Skapa och tydliggöra opera-

tiva ansvarsområden inom 

enheterna operativ planering 

och övning.  

 Definiera tydliga operativa ansvarsområ-

den och ansvarig inom respektive enhet, 

samt göra denna arbetsfördelning känd 

inom organisationen.  

 

Uppföljning vid årets slut 

huruvida arbetsfördelningen är 

känd bland berörd personal.  

Övning 

Målsättning Aktiviteter 2022 Uppföljning 

Alla RIB-anställda ska genom-

föra en heldagsövning. 

 Planera och genomföra övningsdagar för 

RIB-anställda. 

Uppföljning av genomförda akti-

viteter vid årets slut.  

Utbilda och kvalitetssäkra vår 

fridykarorganisation. 

 Ta fram styrdokument för fridykning. 

 

Uppföljning av genomförda akti-

viteter vid årets slut.  

Ta fram en kemdykarledar-

utbildning. 

 Komplettera nuvarande rökdykarutbild-

ning med utbildning för kemdykarledare. 

Uppföljning efter genomförd 

utbildning. 
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Personalomsättningen inom räddningsperso-

nal i beredskap (RIB) ska understiga 7%.  

Fortsätta det påbörjade arbetet med att förbättra den fysiska ar-

betsmiljön på våra deltidsstationer samt uppmärksamma huvud-

arbetsgivare till våra RIB-anställda.  

Ekonomi i balans där intäkterna överstiger 

kostnaderna.   

Mäts genom att verksamhetens nettokostnad ska understiga medlems-

bidraget.  

Investeringar ska finansieras med egna medel.  Lån från externa långivare ska inte tas för att  finansiera investeringar. 

Det egna kapitalet bör minst motsvarar själv-

risken för den största medlemskommunen.  

Självrisken för Örebro kommun enligt MSBs lista.  

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

de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i förbundet.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en beredskap för oförutsedda kostna-

der genom att ha en ekonomi i balans.  

God ekonomisk hushållning 

Finansiella målsättningar kopplat till god ekonomisk hushållning 

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 
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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 
Under hösten 2013 antog direktion-

en riktlinjer om god ekonomisk hus-

hållning och resultatutjämningsre-

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 

Budgetprocessen och resultatutjämningsreserv 

serv.  I samband med att direktionen 

antog riktlinjerna skapades en re-

serv inom det egna kapitalet på 640 

tkr som en ingående balans för åren 

2010-2012. Då Sveriges kommuner 

och regioner klarlagt att kommunal-

förbund inte omfattas av regelverkat 

avseende RUR avsätts inte längre 

medel till detta. Per den sista de-

cember 2020 uppgår RUR till 553 

tkr.  

Budget 2022 och planperiod 2023-

2024 visar på ett underskott vid ut-

gången av 2024. Planen är att lösa 

ut RUR i sin helhet. Dessutom behö-

ver resterande underskott hanteras 

med eget kapital. Förbundet har en 

god ekonomi och ser inte behov av 

att återställa det negativa balans-

kravsresultatet under den kom-

mande treårsperioden. 

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

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan  

2023 

Plan  2024 

Medlemsbidrag 173 063 176 387 179 915 183 514 187 367 

1% av medlemsbidrag 1 731 1 764 1 799 1 835 1 874 

      

Årets resultat 2 427 307 363 354 -681 

Ökade pensionskostnader 0 1 923 -1 433 -638 -638 

Avgår: realisationsvinster -413 -225 -225 -225 -225 

Avgår: orealiserade vinster värdepapper -161 0 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 853 2 005 -1 295 -509 -1 544 

Medel från RUR 0 0 0 0 553 

Synnerliga skäl: beslut om att använda eget 

kapital 

0 0   353 

Medel från balansfond för pensioner + 

Medel till balansfond för pensioner - 

 

0 

0 1 433 638 638 

Återbetalning till medlemskommunerna för 

pensioner 

0 -1 923 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 1 853 82 138 129 0 

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0 0 0 

Balanskravsresultat att återställa 0 0 0 0 0 

Balanskravsutredning  
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Resultatbudget 2022 och plan 2023-2024 

Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2019 

Budget 

2020 

Budget     

2021 

Plan      

2022 

Plan      

2023 

Verksamhetens intäkter* 18 783 22 379 30 675 31 989 32 582 

Verksamhetens kostnader* -180 254 -191 239 -202 330 -206 361 -210 678 

  - varav pensionskostnad inkl. löneskatt -8 754 -7 748 -7 895 -8 053 -8 182 

Avskrivningar -6 684 -7 164 -7 733 -7 601 -7 889 

Verksamhetens nettokostnader -168 155 -176 024 -179 388 -182 973 -185 985 

Medlemsbidrag 168 877 173 099 176 387 179 915 182 794 

Hyresbidrag 4 628 4 756 4 842 4 943 5 072 

Verksamhetens resultat 5 350 1 831 1 841 1 885 1 880 

Finansiella intäkter 2 117 500 500 500 500 

Finansiella kostnader -22 -5 -5 -5 -5 

Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. lö-

neskatt 

-2 211 -1 991 -2 029 -2 070 -2 103 

Resultat 5 234 335 307 311 273 

Balanskravsresultat 2 496 110 82 86 48 

*Rensning av interna poster har gjorts   12 238 12 472 13 393 

Fördelningen av 2022 års budget. I intäkterna från kommunerna ingår i ovanstående figur också de 

hyresbidrag som Lindesbergs kommun och Nora kommun betalar utöver medlemsbidraget för de     

nybyggda/renoverade brandstationerna. 

Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget     

2022 

Plan      

2023 

Plan      

2024 

Verksamhetens intäkter* 23 572 30 675 32 354 33 351 33 942 

Verksamhetens kostnader* -190 401 -202 330 -207 470 -211 999 -217 448 

  - varav pensionskostnad inkl. löneskatt -7 762 -7 895 -8 053 -8 214 -8 386 

Avskrivningar -7 356 -7 733 -8 151 -8 285 -8 379 

Verksamhetens nettokostnader -174 185 -179 388 -183 267 -186 933 -191 885 

Medlemsbidrag 173 063 176 387 179 915 183 514 187 367 

Hyresbidrag 4 805 4 842 4 990 5 089 5 197 

Verksamhetens resultat 3 683 1 841 1 638 1 670 679 

Finansiella intäkter 689 500 800 800 800 

Finansiella kostnader -5 -5 -5 -5 -5 

Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. lö-

neskatt 

-1 940 -2 029 -2 070 -2 111 -2 155 

Resultat 2 427 307 363 354 -681 

Balanskravsresultat 1 853 82 138 129 -906 

*Rensning av interna poster har gjorts 

2021-2024 på grund av RRB.  

 12 238 12 569 13 115 13 837 
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Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter (tkr) Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget    

2022 

Plan      

2023 

Plan      

2024 

Automatiska brandlarm 7 934 7 834 7 908 8 067 8 219 

Avtal 4 864 4 176 4 758 4 722 3 969 

Utbildning 691 1 911 1 951 1 984 1 991 

Myndighetsutövning 1 739 2 239 2 875 2 933 2 984 

Räddningsregion Bergslagen 11 121 21 666 22 271 23 473 25 218 

Övrigt  -2 777 5 087 5 160 5 287 5 398 

 23 572 42 913 44 923 46 466 47 779 

Verksamhetens intäkter har räknats 

upp enligt SKR´s prognos avseende 

KPI och löneökning. I vissa fall har 

också uppräkningen skett med 

samma förändring som medlemsbi-

draget.  

I nedanstående tabell ingår interna 

poster för Räddningsregion Bergsla-

gen (RRB) för åren 2021-2024. Intäk-

terna som redovisas på raden för 

RRB är totala intäkter– för både led-

ningssystem och SOS för samtliga 

medlemmar. Under raden övrigt 

ingår Nerikes Brandkårs interna in-

täkter för försäljning av ledningsre-

surs till RRB.  

Från 2022 bedöms antalet tillsyner 

kunna utökas vilket är en förklaring 

till intäktsutökningen jämfört med 

2021. De externa avtalen har setts 

över och påverkar även de ökningen 

av intäkter. 

  

 

 

Kundavtal 2022 Tkr   Tkr 

Utbildning skola och förskola i 605  Restvärdesräddning 300 

Fortum Waste Solutions AB ( fd 

Sakab AB) 

544  Projektledare samhällsgemensam larm– 

och ledningscentral SLC 

776 

Polismyndigheten 376  Brandskyddsföreningen Örebro län 182 

MSB 162  Zinkgruvan Mining AB 165 

IVPA Sjukvårdslarm 250  Akzo Nobel Functional Chemicals AB 96 

Vägsanering 315  Kriminalvården 79 

Orica Sweden AB 224  Bärhjälp/Lyfthjälp Region Örebro län 80 

Billerud- Korsnäs AB, Frövi 170  Övriga 434 

   Totalt 4 758 
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Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader (tkr) Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget    

2022 

Plan      

2023 

Plan      

2024 

Direktion, revision samt övergripande  -2 223 -3 146 -2 698 -2 733 -2 375 

Löner heltid inkl. Po-pålägg -81 121 -82 154 -84 318 -85 966 -87 645 

Löner RIB och värn inkl. Po-pålägg -42 311 -44 330 -44 755 -45 657 -46 439 

Hyror och lokalvård -26 675 -27 130 -27 938 -29 159 -30 412 

Räddningsregion Bergslagen -11 121 -21 666 -22 271 -23 473 -25 218 

Övriga driftkostnader -19 188 -28 248 -30 006 -29 912 -30 810 

Avsättning till pensioner inkl. löneskatt -7 762 -7 895 -8 053 -8 214 -8 386 

Summa -190 401 -214 568 -220 039 -225 114 -231 285 

Alla uppräkningar har utgått från 

SKR´s prognoser under hösten 2021.  

För personalkostnadsuppräkning har 

prisindex för kommunal verksamhet, 

PKV använts vid beräkning. 

 

 I nedanstående tabell ingår interna 

poster för RRB för åren 2021-2024. 

Kostnaderna som redovisas på ra-

den för RRB är totala kostnader för 

både ledningssystem och SOS för 

samtliga medlemmar. Under raden 

övriga driftkostnader ingår Nerikes 

Brandkårs interna kostnader för så-

väl medlemsbidrag som avgift till 

SOS.  

 

Personalkostnadspålägget (PO) har 

för samtliga år budgeterats med en 

schablon på 39,75%.  För förtroen-

devalda och värn har endast arbets-

givaravgift beräknats.  

 

Under 2022 behöver en större ser-

vice utföras på våra rökskydd.  

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 2020-12-31 till 

knappt 7 mkr.  

 

Pensionskostnaderna nedan bygger 

på prognosen från KPA per 2021-07-

31.  

Pensionskostnader 
Under planperioden ser det ut som 

att fonden kan hantera de negativa 

avvikelserna.  

Total pensionskostnad (tkr) Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Budget 9 739 9 924 10 122 10 325 10 542 

Prognos från KPA (2021-07-31) 9 702 10 274 11 555 10 963 11 180 

Skillnad 37 -350 -1 433 -638 -638 

Hantering via resultatet  0 350 0 0 0 

Använda medel från fond 0 0 1 433 638 638 

Medlemstillskott/återbetalning 37 1 923 0 0 0 

Återstår av fonden per 31/12 6 971 6 971  5 538 4 900 4 262 
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Avskrivningar 

Avskrivningar och finansiella intäk-

ter/kostnader (tkr) 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget    

2022 

Plan      

2023 

Plan      

2024 

Av– och nedskrivningar  -7 356 -7 733 -8 151 -8 285 -8 379 

Finansiella intäkter 689 500 800 800 800 

Finansiella kostnader -5 -5 -5 -5 -5 

Totalt -6 672 -7 238 -7 656 -7 490 -7 584 

      

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 bredvid redovisas avskriv-

ningar på nyanskaffade inventarier.  

När Ljusnarsbergs kommuns inträde 

2018 köptes maskiner och inventa-

rier loss från Ludvika kommun, där 

Ljusnarsbergs kommun tidigare be-

drev räddningstjänst i en gemensam 

nämnd. De avskrivningarna finns 

med under av– och nedskrivningar i 

tabellen nedan.  

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.  Från och med budget 

2022 har denna post ökat till 800 tkr 

då avkastning i snitt per år legat på 

dessa nivåer.  
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Kommun Fördelningstal 

 från 2018 

Budget  

2021 

Budget 

 2022 

Plan  

2023 

Plan 

2024 

Örebro 48,6% 85 771 87 487 89  237 91 111 

Lindesberg 14,3% 25 287 25 793 26 309 26 861 

Kumla 11,2% 19 820 20 216 20 620 21 053 

Hallsberg 7,5% 13 156 13 419 13 688 13 975 

Laxå 4,5% 7 861 8 018 8 179 8 351 

Nora 4,1% 7 176 7 320 7 466 7 623 

Askersund 3,6% 6 322 6 448 6 577 6 715 

Lekeberg 3,1% 5 467 5 577 5 688 5 808 

Ljusnarsberg  3,1% 5 527 5 637 5 750 5 871 

Summa 100% 176 387 179 915 183 514 187 367 

Hyresbidrag Lindesberg  4 842 4 924 5 022 5 128 

Hyresbidrag Nora   66 68 69 

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 innebär det dock att kostna-

den fördelas på flera medlemmar 

vilket leder till lägre kostnad per 

kommun.  

Medlemsbidraget är uppräknat en-

ligt följande: 

Medlems– och hyresbidrag 

Lindesbergs kommun och Nora kom-

mun betalar förutom medlemsbi-

draget också ett hyresbidrag till för-

bundet. 

 

2021 2022 2023 2024 

1,9% 2,0% 2,0% 2,10% 
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Balansbudget (tkr) Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan  

2023 

Plan  

2024 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar  70 592 79 898 82 847 85 062 86 882 

Materiella anläggningstillgångar 70 592 79 898 82 847 85 062 86 882 

Omsättningstillgångar 72 513 57 000 58 000 59 000 60 000 

Fordringar 15 467 10 000 10 000 10 000 10 000 

Kortfristiga placeringar 39 009 35 000 36 000 37 000 38 000 

Kassa och bank 18 037 12 000 12 000 12 000 12 000 

SUMMA  143 105 136 898 140 847 144 062 146 882 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

Eget kapital 

 - Varav balansfond pensioner  

22 044 

6 971 

22 351 

6 971 

21 281 

5 538 

20 998 

4 900 

19 679 

4 262 

Avsättningar 90 765 92 208 98 460 102 599 109 044 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder  30 296 24 861 21 106 20 465 18 159 

SUMMA 143 105 136 898 140 847 144 062 146 882 

Balansbudget 
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Finansieringsanalys (tkr) Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan  

2023 

Plan  

2024 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 

Justering för av– och nedskrivningar  

Justering för rörelsekapitalets förändring 

2 427 

7 356 

2 432 

307 

7 733 

3 488 

363 

8 151 

4 594 

354 

8 285 

3 276 

-681 

8 379 

5 583 

Medel från verksamheten 12 215 11 528 13 108 11 915 13 281 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 

-3 254 

2 791 

0 

2 151 

0 

-1  233 

 

0 

-640 

0 

-2 306 

Medel från den löpande verksamheten 11 752 13 680 11 875 11 275 10 975 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv materiella anläggningstillgångar 

Försäljning materiella anläggningstillgångar 

-7 037 

413 

-12 700 

225 

-11 100 

225 

-10 500 

225 

-10 200 

225 

Medel från investeringsverksamheten -6 624 -12 475 -10 875 -10 275 -9 975 

Finansieringsverksamheten 

Amortering av långfristiga skulder 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 

      

Årets kassaflöde 5 128 1 205 1 000 1 000 1 000 

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar vid 

årets början 

51 919 45 794 47 000 48 000 49 000 

Likvida medel vid årets slut 57 047 47 000 48 000 49 000 50 000 

Finansieringsanalys/redovisning av kassaflöden 
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Investeringar  

Investering (tkr) Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Stora fordon, därav 

-släckbilar 

-tankbilar 

-kem/saneringsbil  

-höjdfordon 

-7 000 

1 

1 

2 

-9 600 

3 

-3 200 

1 

-9 200 

1 

 

 

1 

Mindre fordon, därav 

-pick-up 

- personbilar  

- ledningsfordon 

- FIP-bil 

- minibuss 

- Svävare 

- Transportbilar  

-4 700 

1 

2 

2 

2 

1 

0 -4 900 

1 

5 

 

 

 

1 

3 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Räddningsmateriel mm -500 -500 -400 -500 

Samhällsgemensam ledningscentral   -1 500  

Reservkraftverk     

Nyckelskåp Örebro  -500   

Oförutsett -500 -500 -500 -500 

Summa -12 700 -11 100 -10 500 -10 200 

Förbundet har som mål att finansiera 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 och har ett an-

skaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.  



Nerikes Brandkår 
Tillsammans skapar vi trygghet 
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