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Ärendebeskrivning 
Nerikes Brandkår har inkommit med årsredovisning för 2018. Resultatet uppgår till 
ett överskott I 523 000 kronor, vilket är I 223 000 kronor bättre än budgeterat. Av 
de tretton uppsatta prestationsmålen har tio uppfyllts samt tre delvis. 
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Årsredovisning 2018 för Nerikes Brandkår har upprättats och godkänts av såväl förbundets direktion 

som revision, och överlämnas härmed till respektive medlemskommuns fullmäktige. 

2018 var skogsbrändernas år. Den långvariga torkan som startade redan i maj månad ledde till 

bränder och ständiga återställningar som avlöste varandra i en sällan skådad takt. Under perioden 22 

maj-19 augusti hade Nerikes Brandkår totalt 150 larm gällande mark- och skogsbränder. Den 14 juli 

mellan klockan 13,00-23,00 pågick elva skogsbränder samtidigt. I princip alla styrkor har varit ute och 

bekämpat skogsbränder samtidigt som material och fordon har använts maximalt. Alla har ställt upp 

på ett fantastiskt sätt, både internt och och ute I samhället. Nerikes Brandkår klarade sommaren utan 

riktigt stora och långdragna insatser, en förklaring till detta är man i det initiala skedet såg till att dra 

på ordentligt med resurser. 

Under början av året har en del tid lagts på vår nyaste medlemskommun Ljusnarsberg. 

Arbetet med att få fram ytterligare en brandstation I Örebro tätort har fortsatt under året. En 

arbetsgrupp har fått fram förslag på tomt samt att arkitekten har tagit fram enklare skisser för att 

visa hur tomten kan bebyggas. 

Projektet med den samhällsgemensam larm och ledningscentralen har pågått enligt plan. Under 

slutet av 2018 började förslag på hyressättning ta form. 

I maj månad påbörjades ett samarbete med Västra mälardalens räddningstjänstförbund och 

Skinnskattebergs kommun om en utökad ledningsorganisation som bemannas dygnet runt av minst 

fem befäl. 

Årets resultat blev ett överskott på +1 523 tkr, vilket är 1 223 tkr bättre än budgeterat. Största 

orsakerna till överskottet är dels reavinster i samband med försäljning av värdepapper samt betydligt 
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lägre investeringstakt än tidigare• vilket innebär lägre avskrivningar. Kostnaden för sommarens 

skogsbränder har till stor del täcks av ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

och andra intäkter förknippade med skogsbränderna. 

Av de tretton uppsatta prestationsmålen har tio helt uppfyllts samt tre är delvis uppfyllda. 

Utöver prestationsmålen finns också sex mål kopplat till god ekonomisk hushållning, fyra av finansiell 

karaktär samt två kopplat till verksamheten. Av dessa uppnås tre mål, den finansiella målsättningen 

om självfinansieringsgraden på våra investeringar har inte riktigt uppnåtts, årets kassaflöde har inte 
varit tillräckligt. 

De två mål som är kopplat mot verksamheten har inte uppnåtts. Personalomsättningen på våra 

deltidsbrandmän har inte minskat mot föregående år och arbetet med att införa det digitala 

inventariesystem har kommit halvvägs. 
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Brandchef 
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Förvaltningsberättelse 

En sommar att minnas 

Omfattande skogsbränder 
Vi kommer alltid att minnas 2018 som 
skogsbrändernas år. Aldrig någonsin har 
vi upplevt något liknande, varken inom 

Nerikes Brandkår eller nationellt. 

En långvarig torka startade redan i maj 
månad vilket ledde till bränder och stän
diga återställningar som avlöste varandra 
i en takt som vi inte varit med om tidigare. 
Under perioden 22 maj- 19 augusti hade 
Nerikes Brandkår totalt 150 larm gällan
de mark- och skogsbränder. Den 14 juli 
mellan kl. 13.00-23.00 pågick totalt elva 

skogsbränder samtidigt. 

Så gott som alla våra styrkor har varit ute 
och bekämpat skogsbränder, plus att ma
terial och fordon har använts maximalt. 
Alla har ställt upp på ett fantastiskt sätt, 
både internt och ute i samhället, vilket 
har sporrat oss att jobba på vid insat
serna. Det har även varit ett prestigelöst 
samarbete över förbunds- och kommun
gränser i en sällan skådad omfattning. 

Nerikes Brandkår klarade sommaren utan 
riktigt stora och långdragna insatser. En 
förklaring till detta är att vi redan från 

början såg till att dra på med resurser och 
hellre kallade in för många styrkor som 
fick backa istället för tvärtom. Vi upplever 
dessutom att stödet från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
har fungerat över förväntan. 

Ljusnarsberg 
Hos vår nyaste medlemskommun, Ljus
narsberg, har mycket arbete skett för att 
införliva personal och teknik i vår organi
sation. I grunden har de tidigare haft en 
snarlik verksamhet, men nu har fordon 

och material setts över så att vi kan jobba 
lika vid insatserna. Vi har exempelvis köpt 
in en tankbil, räddningsverktyg för trafiko
lyckor, rökdykarradio, larmsökare för per
sonalen, utryckningskläder och material 
för vägavspärrningar. 

Utöver detta har också ett särskilt öv
ningsprogram tagits fram för det första 
året för att säkerställa att vi alla arbetar 
enligt samma rutiner. Sammanfattnings
vis kan vi konstatera att det fungerar 
mycket bra med den nya medlemmen. 

Österstationen 
Arbetet med att få fram ytterligare en 
brandstation för Örebro tätort går vidare. 
En arbetsgrupp med representanter för 
Stadsbyggnadsavdelningen på Örebro 
kommun, Futurum Fastigheter och Neri
kes Brandkår har tillsammans fått fram ett 
förslag på tomt, som ligger vid Universi
tetsallen cirka 600 meter söder om Ske
bäcksbron. 

En arkitekt har tagit fram enklare skisser 
för att visa hur tomten kan bebyggas. Vår 
personal har påpekat att något bör göras 
för att underlätta utryckningskörning från 
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den tilltänkta tomten. Kommunens tra
fikavdelning har därför sett ut sex platser 
där extra trafikstyrningar eller ljussignaler 
behövs. Nästa steg är att ta fram mer de
taljerade planritningar och fortsätta dis
kutera hur bemanningen ska se ut. 

Samhällsgemensam larm- och 
ledningscentral (SLC) 
SLC-projektet fortgår enligt plan. I början 
på 2019 kommer avtal att tecknas mel
lan Polisen och den tilltänkta hyresvärden 
och därefter tecknas andrahandskontrakt 
mellan Polisen och de övriga huvudaktö
rerna Nerikes Brandkår och SOS Alarm. 

Hela projektet drivs i en större samverkan 
mellan länsstyrelsen, Region Örebro län, 
MSB, Försvarsmakten och Örebro kom
mun. 

Utökat samarbete med Polisen 
Nerikes Brandkår säljer sedan en tid till
baka en tjänst motsvarande 50 % till Poli
sen. Tjänsten är placerad vid avdelningen 
för grova brott och innebär arbete med 
bra ndorsaksutred n ingar, spridn ingsintyg 
samt råd och konsultation. 

Samarbetet ger viktiga lärdomar åt båda 
håll. Polisen kan dra nytta av Nerikes 
Brandkårs kompetens samtidigt som vi 
kan öka vår kunskap kring hur eventuella 
spår och annan bevisning kan skyddas på 
en brandplats. 



Rekryteringsbekymmer 
Trots ett intensivt rekryteringsarbete 
saknas det fortfarande brandmän vid 
brandstationerna i Vretstorp, Finnerödja, 
Olshammar och Guldsmedshyttan. Rekry
teringsproblemen tror vi till stor del beror 
på att arbetstillfällena minskat kraftigt på 
dessa orter. Vilket ställer till bekymmer, 
eftersom brandmän i beredskap måste 
arbeta i närheten av sin brandstation för 
att snabbt kunna rycka ut under sin be
redskap. 

Vi kommer att fortsätta jobba tillsam
mans med våra medlemskommuner för 
att hitta lösningar på den stora personal
omsättningen hos vår räddningspersonal 
i beredskap. 

Ännu mer samverkan 
Efter den stora skogsbranden i Västman
land 2014 och sommarens skogsbränder 
framgick det tydligt att räddningstjäns
terna måste bli bättre på att leda flera 
samtidiga och större händelser. 

Under de senaste två åren har Nerikes 
Brandkår och tre andra räddningstjänst
förbund diskuterat ett utökat samarbete, 
vilket resulterade i en ledningssamverkan 
mellan Nerikes Brandkår, Västra Mälar
dalens räddningstjänstförbund (Köping/ 
Arboga/Kungsör) och Skinnskattebergs 
kommun. Från och med maj 2018 har 
vi därav en utökad ledningsorganisation 

som bemannas dygnet runt av minst fem 
befäl; räddningschef i beredskap, opera
tiv chef, inre befäl samt två insatsledare. 

Steg två togs i december 2018 då alla 
räddningstjänster i Värmland tillsammans 
med nio kommuner från Dalsland och 
Dalarna inledde samverkansdiskussioner 
med Nerikes Brandkår. Det tilltänkta in
satsområdet omfattar cirka 40 kommuner 

Förval tn ingsberättelse 

med sammanlagt drygt 700 000 invånare. 
Arbetet kommer därför att ha högsta pri
oritet och många intressanta diskussioner 
både bland personal och politiker är att 
vänta. 

Målbilden - en utökad samverkan · är helt 
klar. Förmågan att hantera stora händel
ser ska ingå i framtidens grundberedskap! 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare och samverkande 

organisationer för ert engagemang och fina arbete under året. 

Ledningsgruppen för Nerikes Brandkår 
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Förvaltningsberättelse 

Nerikes Brandkårs insatsområde 
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd 
för sammanlagt 258 000 invånare i de nio kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, 

Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg. 

En viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap (Rib). Vi har idag sjutton stationer, 
och en kår på heltidsstationen i Byrsta, som bemannas av deltidsanställda brandmän. De bor och Jobbar 
i närheten av sin brandstation och har i regel beredskap var tredje vecka. Det innebär att de ska vara 
beredda att rycka ut från brandstationen inom ca fem minuter från att larmet går . 

• 
• 

På de två heltidsstationerna Örebro och Byrsta Jobbar totalt 
ca 100 brandmän och befäl. Här hittar du även vår dagtids
personal, som sysslar med olycksförebyggande arbete, tek
nik, utbilding, övning, operativ planering och administration. 

Beredskap dygnet runt 365 dagar om året 
Inom vårt insatsområde finns 28 brandstationer med minst 94 personer i 
beredskap. Med den frivilliga värnpersonalen inräknad förfogar organisa
tionen över 130 personer dygnet runt. 

Heltid 
Befäl Brandmän 

Räddningschef 1 pers Örebro 

Operativ chef 1 pers Byrsta 

Insatsledare 1 pers 

Inre befäl 1 pers 

Räddningspersonal i beredskap (Rib) 

Lindesberg 6 pers Nora 

Askersund 5 pers Garphyttan 

Byrsta 5 pers Odens backen 

Fellingsbro 5 pers Pålsboda 

Fjugesta 5 pers Vintrosa 

Frövi 5 pers Finnerödja 

Guldsmedshyttan 5 pers Vretstorp 

Laxå 5 pers Hjortkvarn 

Räddnlngsvärn - frivillig personal 

10 pers 

5 pers 

5 pers 

4 pers 

4 pers 

4 pers 

4 pers 

3 pers 

3 pers 

3 pers 

Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn. 

Dagtidspersonal 2018-12-31 

Brandchef 1 tjänst 

Räddning 

Olycksförebyggande 

Administration 

16 tjänster 

12 tjänster 

6 tjänster 
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Förvaltningsberättelse 

Tillsammans är vi starkare 
I början av maj 2018 gick vi in i en operativ samverkan tillsammans med Västra Mälardalens kommunalför
bund (VMFK) och Skinnskattebergs räddningstjänst. Syftet med samarbetet är att stärka både den operativa 
sidan och vår ledningsförmåga. 

Nerikes Brandkår, VMKF och Skinnskattebergs kommun har var för sig en väl ut
byggd räddningstjänst med en hög beredskap för mindre och kortvariga olyckor. 
Men när händelser blir långvariga, eller när många resurser behövs på samma 
olycksplats, ökar behovet av operativ samverkan. Om vi arbetar tillsammans över 
gränserna kan vi få en mer effektiv och uthållig organisation, vilket ger våra kom
muninvånare en tryggare tillvaro. 

Fler ledningsnivåer ger en uthålligare organisation 
Fram till maj 2018 har Nerikes Brandkår, Skinnskatteberg och VMKF saknat vissa 
nivåer inom den operativa ledningen. Nu har vi Istället, genom samverkan, fått 
möjlighet att skapa ett komplett ledningssystem i fem nivåer där fyra nivåer verkar 
över samtliga organisationers insatsområden. 

• Lednlngsnlvå 1 • Styrkeledare (SL) 
Ll bemannas av ett räddningsledare A-utbildat brandbefäl eller en utbildad 
arbetsledare och larmas som första enhet inom sitt släckområde. Inledningsvis 
verkar SL I både Insatsledning (L3 och L2) och uppgiftsledning {Ll) för att längre 
fram I händelsen avlösas av Insatsledare och Operativ chef. 

• Lednlngsnlvå 2 - Insatsledare (IL) 
L2 bemannas av ett brandbefäl med lägst räddningsledare 8-kompetens eller 
motsvarande. IL arbetar ute på skadeplats och larmas när två eller flera enhe
ter är ute på samma händelse, eller när det finns ett stort behov av ledning. 

• Lednlngsnlvå 3 • Operativ chef (OC) 
L3, som tidigare saknats I alla tre organisationer, har nu upprättats med bered
skap och verkar över hela insatsområdet. Nivån bemannas av brandingenjör 
eller erfaret brandbefäl med räddningsledare B-kompetens eller motsvarande. 
OC arbetar inom insatsledning tillsammans med IL på skadeplats och larmas 
när tre eller flera enheter är ute på samma händelse eller när det finns ett stort 
behov av ledning. 

• Lednlngsnlvå 4 - Inre befäl I Jour (IB) 
L4 sitter som inre ledning med det strategiska ansvaret över hela insatsområ
det, I nära samarbete med SOS Alarm. Nivån svarar för bland annat resurs- och 
beredskapsförsörjnlng till pågående insatser och bemannas av brandpersonal 
med lägst räddningsledare B-kompetens och god förmåga att leda I systemled
ning. 18 larmas vid samtliga larm, med undantag av IVPA (i väntan på ambulans) 
och automatiska brandlarm som istället hanteras av SOS Alarm. 

• Lednlngsnlvå 5 • Räddnlngschef I beredskap (RCB) 
LS svarar för de normativa frågorna i systemledningen och bemannas av brand
personal i chefsbefattning, brandingenjör, eller erfaret brandbefäl med annan 
kompetens. RCB kallas in av IB vid behov av förstärkning och ansluter till lB för 
att överta ansvaret för systemledningen. 

Fortbildning 
En heldag var femte vecka träffas IL, 18, OC och RCB för gemensam utbildning/öv
ning. Då finns möjligheten utbyta erfarenheter, ta del av nyheter och öva allt som 
kan tänkas ingå I befälsrollen. 

Samarbetet växer 
Under 2019 kommer ett intensivt projektarbete pågå där räddningstjänsterna i 
Värmland, Örebro, delar av Dalarna och Dalsland tillsammans ska jobba för att, på 
sikt, skapa en gränslös samverkan och gemensam systemledning. Redan till som
maren 2019 ska delar av denna samverkan vara definierad och i vissa fall kanske 
även implementerad. 
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Operativ chef - en ny roll 
l.lrilndint:Pnjör Mattias Heimdahl är 
operativ chr.f i den nya starkare led
ningsorr,anisa lianen. 

• Som oper;itiv chef (OC) ar jag yt
terst anwarig för att samordna in
Siltsen utP på sk.ideplats och f:ir 
ofta rol lPn som r;iddningsledare, 
berättar M;1ttias. Vi har blivit star
kare och uth{1lligare med ytterlig;1-
rc en ledningsnivå. Genom alt det 
iir fler som delar på uppgifterna 
höjs kvalitc\n och vi kan ge bättre 
service till kommuninv;marna. 

Den operativ,1 chefen bc>stärnmer 
m;ilet med insatsen, beslutar om 
och fördelar uppgifter samt ansvar.ir 
för samverkan med övriga inblanda
de organisationer. 

- Tidigare har de här uppgifterna le
gat på dP ;indra ledningsnivåerna. 
Så den här, för oss, nya nivån är bra 
för helheten. OC kan till exempel 
underlätta räddningsarbetet ge
nom att sköta kommunikationen 
mellan inre och yttre ledning och 
tar hand om trycket från media ute 
på olycksplatsen, avslutar Mattias. 



Förvaltningsberättelse 

Organisation 

Räddning 
Vice brandchef Anders Larsson 

Operativ pl,inering 

Personal 

Ovning 

Räddningsavdelningen ansvarar för 
all utryckningsverksamhet Inom Ner
ikes Brandkår, såväl heltid som rädd
ningspersonal i beredskap (Rib) och 
värnpersonal. Här samordnas även 
personalfrågor, operativ planering, 
intern utbildning och övning för all 
personal, samt teknik och drift för 
samtliga stationer. 

Politisk ledning 

Brandchef Per-Ove Staberyd 

Administrativa avdelningen är för
bundets nav som jobbar över hela 
organisationen. Härifrån sköts eko
nomi, löner, diarium, telefonväxel, 
administration kring automatlarm, 
kommunlkationsfrågor och mycket 
mer. Avdelningen svarar dessutom 
för ekonomi-, och kursadministration 
åt Brandskyddsföreningen Örebro län. 

Olycksförebyggande 
Vice brandchef Ulf Smed berg 

Br,mdskydd 

Utbildning 

Olycksförebyggande avdelningen 
arbetar I samverkan med andra 
förvaltningar, myndigheter och or
ganisationer för att genom tillsyn, 
Information och utblldnlng förebygga 
risker i samhället. Dessutom svarar 
avdelningen för frågor angående sot
nlngsverksamheten I våra medlems
kommuner. 

Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen träffas sex gånger 
per år och är Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ. 

Ledamöter 2018-12·31 
Ameer Sachet (S), Örebro, ordförande 
Magnus Andersson (S), Hallsberg, 1:e vice ordf. 
Lars Elamson (M), Örebro, 2:e vice ordf. 
Lars Johansson (Cl, Örebro 

Ersättare 2018-12-31 
Anders Hagström (KO), Örebro 
Lotta Sörman (MP), Örebro 
Patrik Jämtvall (L), Örebro 
Tomas Klackars (M), Lindesberg 

Jonas Kleber (C), Lindesberg 
Thomas Vuolo (M), Kumla 
Arild Wanche (KO), Laxå 
Kent Nilsson (S), Nora 

Magnus lvarsson (L), Hallsberg 
Lennart Pettersson (M), Kumla 
Ulf Appelkvist (S), Laxå 
Torbjörn Pettersson (M), Nora 
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Johan Calais (S), Askersund 
Gun-Britt Grimsell (C), Lekeberg 
Gert Stark (S), Ljusnarsberg 

Bengt Svärd (C) , Askersund 
Lennart M Pettersson (S), Lekeberg 
Daniel Johansson (M), Ljusnarsberg 



Förvaltningsberättelse 

Vision, verksamhetside och uppdrag 

Ett olycksfritt samhälle 
Vår vision är satt med ett mycket långsiktigt perspektiv och är vår yttersta målsättning. 

Tillsammans skapar vi trygghet 
Med vår verksamhetside vill vi betona att samverkan, med såväl ägarkommuner som andra organisationer, förbund, företag och 
enskilda, är av största vikt för att nå framgång. 

Förebygga, rädda och utveckla 
Vårt uppdrag är att, i samverkan med andra, hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö vid olyckor och vid 
överhängande fara för en olycka. 

• Vi utbildar och kommunicerar hur man förhindrar olyckor och agerar om de ändå Inträffar. 

• Vi arbetar med samhällsplanering och utövar tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 
och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

• Vi agerar snabbt, säkert och effektivt för att rädda dem som är i nöd. 

• Vi strävar ständigt mot att utveckla och förbättra vår verksamhet för ett säkrare samhälle. 

Värdeord 
Våra värdeord fungerar som ledstjärnor i vardagen. De definierar Nerikes Brandkårs organisationskultur, 
det vi tror på och tycker är viktigt. 

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. 

Ordning och kvalitet 
Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ord· 
ning på fordon och material för att bevara en hög kvalitet. 

Handling 
Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbätt· 
ringar och har mod att tänka nytt. 

Omtanke och trygghet 
Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbets· 
miljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut. 
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Förvaltningsberättelse 

Våra mål visar vägen för verksamheten 

P6 Tysslingedagen passade Rib-statianen i Vintrosa pci alt visa 11pp sin verksamhet. 

lnriktingsmål 
lnriktningsmålen för Nerikes Brandkår speglar direktionens politiska prioriteringar och tar ut riktningen för 
organisationen under mandatperioden. Till inriktningsmålen kopplas sedan mätbara prestationsmål så att vi 
lättare ska kunna prioritera, följa upp och utvärdera vår verksamhet (se sidan 23). 

Verksamheten bedrivs effektivt och miljö
medvetet i största möjliga samverkan 
utifrån medborgarnas behov. 

Människor som bor eller vistas i våra med
lemskommuner känner sig trygga och har 
ett likvärdigt skydd mot olyckor. 

Medborgarnn i våra medlemskommuner 
har förmågan att själva förebygga och 
minska effekterna av oönskade händelser. 

I mötet med Nerikes Brandkår känner 
människor att de får det stöd och den 
hjälp situationen kräver. 

Medarbetare inom Nerikes Brandkår har 
erforderlig kompetens samt känner trygg
het, yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete. 

Detta mål är en av de största anledningarna till att Nerikes Brand
kår bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor 
om man förfogar över en större verksamhet. Här är samverkan 
och utveckling nyckeln till förbundets framgång. Att tänka nytt 
har gett stor effekt då det gäller att utveckla verksamheten. 

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad per
sonal på 28 olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås 
inom högst 10 minuter. Specialutrustning och vissa förstärk
nlngsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns dygnet 
runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt. 

Information, utbildning och tillsyn är viktiga instrument som un
derlättar för medborgarna 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-lungrädd
ning innan räddningspersonal är på plats. 

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. 

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation 
och utbildning verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig 
stolta över att arbeta vid Nerikes Brandkår. 
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Förvaltningsberättelse 

Vi vill bli ännu bättre 

Den 22 november 2018 deltog Nerikes Brandkår, Västra Mälardalens Räddningstjänst och Räddningstjänsten 
Skinnskattebergs kommun i den regionala samverkansövningen Sonja, som är ett led i att öka länets samlade 
krishanteringsförmåga. 

Övningen leddes av Länsstyrelsen i Öre
bro län och genomfördes som en simu
leringsövning med motspel. Det var en 
lärande övning som gav oss en bra möj

lighet att öva stabsarbete och samtidigt 
tillämpa det vi hade gått igenom på be

fälsutbildnlngsdagar under året. Det gav 
oss också ett tillfälle att se över arbetssätt 

och lokaler för stabsarbete. 

Vi övade på att bygga upp en inre ledning 
med fokus på stabsarbete och samver
kan, att kommunicera med samverkande 
aktörer via det gemensamma radiokom
munikatonssystemet Rakel och informa
tionssystemet WIS samt att lösa av inre 
ledning under pågående händelser. 

Övningsledningen för Nerikes Brandkår 

gjorde ett jättejobb inför, under och efter 

övningen. En insats som visade sig mö

dan värd. övningsdeltagarna fick bra och 

tydlig information och gick helhjärtat in 

med ett engagemang och kunnande som 

gjorde att övningen blev mycket lyckad. 

övning Sonja visade att vi har en förmå

ga att starta upp och arbeta i stab på ett 

strukturerat sätt. Här på Nerikes Brandkår 

har vi fångat upp spontana synpunkter 

kring övningen och förslag till förbättring

ar på arbetssätt och lokaler. Den officiella 

utvärderingen av övningen beräknas vara 

klar i april 2019. 

Magnus Bern och Pc ler Svensson hemmu1or tek11ikf1Jnklionen under ovning Sonja. 
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Därför övar vi 
Före, unrJ,,r och f'fter en all•,arlig 
s;imhällsstörning som t.cx. omfat 

tandc elavbrott, naturul·1ckor, kärn · 
kr,1ftsolydor, pJnrlcrnicr, IT angrepp 
Pli<'r terrorism, m:,stc: vi pj rtt cf 

fcklivt s:itt kunna sä~erställa att den 
egn,1 vcr ksamhctcn fungerar och att 
vi kan sarnverb och l,-urnrn1micera 

med ;mdr,1 bcröruJ aktörer. 

Ut viktiet vcrkt•1e för alt uppn,i delta 
,ir övningar, b;ide inlcrn;i och lill'>drn · 
m,ms med andra, för att vi ska v,ira 
v,il förbcr!'dd;i pj ,,Jr uppf',i ft. Ju mer 

kornpl1•xl s;m,h:illcl lir och ju mer 
i..Jeroendeförhiill,1ndena örar, df'sto 
större blir behovet a•, ;itt sarnverka, 
svmordnci och öva ttlls,1rnrnans. 
(Kollo: Myruli()l1cten for 1•}1r>/1ull',1kyrlrl och 
lwre<l1ko11) 

Övande aktörer 
Ncrikes llranclk{ir, VastrJ Mt1k1rd;i 
lc11s H,iddning,tj;insl och ftiddnings 
tj,inste11 Skinnskalldicrg, kornmun 
(bcf;il och kornrnunikalionsfunktion) 

[krgslagens ,;iddning'.,tj,inst 
Karlskoga kommun 
Hei:ion Örebro län 
Linsstyrclscn Örebro län 
Örebro kommun 
Linclesbcrr,s kommun 
Askersunds kommun 
Degerfors kornmun 

11:illefors kommun 
Kumla kommun 
Lekebergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 
Laxå kommun 



Förval tningsberättelse 

Skogsbrandssommaren 2018 

.l-'-!I : ' 'I I,..,_, ,• • ,, ' - • ~ ' 1• ··; , ,. -~\~ .:'., 1_ .. ,-. . . .... . ,•_-: 

··:.:-:; __ ,,r.-.-~ ... -~:~ ·· .~::· ., .. · .. , .: . .. -. :·. ;\~ 

Sko(JsbranJen vid Lodhyttcrnustcn i Orcbro kommun, kunde dumpas i ett ticlrgt ,kecfc med /,jolp 

av tvä l'ortugisiska pion som Just i rott O'.JOnli/Jck stod pii Orchro flyqplr,ts acil kunde lyfto d,rekt. 

Skogsbränderna i landet sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. Räddningstjänstsverige 
har fått testa sin uthållighet och även om det i stort har gått bra har det med all tydlighet kommit fram att vi 
inte är tillräkligt väl rustade inför framtida stora och komplicerade händelser. 

När vi ser tillbaka kan vi konstatera att 
Nerikes Brandkår ändå har klarat somma
ren bra. Att kalla ut många styrkor I bör
jan av en händelse och ha en större bakre 
ledning på stationen var en av framgångs
faktorerna. sedan att vi i början av maj 
fick igång ledningssamverkan och en ge
mensam befälsorganisation med Västra 
Mälardalens räddningstjänstförbund och 
Räddningstjänsten i Skinnskattebergs 
kommun var även det av stor vikt. Fler re
surser ger en uthålligare organisation och 
den sattes genast på prov när vi under en 
och samma helg hade 24 av 28 stationer 
insatta och elva händelser på gång sam
tidigt. 

Sommaren har så klart tagit hårt på både 
personal och material då det inte fanns 
tid för återhämtning och återställning. 

- Det värmer att se hur helhjärtat hela 
personalen och våra kommuninvånare 
har ställt upp, säger brandchef P-0 
Staberyd. Det är det som är hela gre
jen, i annat fall hade vi inte klarat det 
här så bra som vi gjorde. 

Nerikes Brandkår var även med och hjälp
te till vid större bränder i Bergslagen, Sala, 
Skinnskatteberg och Trängslet (Dalarna). 
Vi har lärt oss mycket och med facit i hand 
kan vi tydligt se ett ännu större behov av 
att samverka med andra räddningstjäns
ter än vad vi hittills har haft. 

Tillsammans skapar vi trygghet 
Det var många som erbjöd sig att hjälpa 
till vid de större skogsbränder som drab
bade oss denna torra sommar. 

Vi är givetvis väldigt tacksamma och glada 
över att så många hörde av sig. Men med 
tanke på säkerheten och logistiken, var 
det inte möjligt för oss att ta hjälp av frivil
liga I släckarbetet eller kring arbetet med 
mat, transporter m.m. 

Däremot kunde vi med glädje ta emot allt 
från "bubbelvatten" ute på brandplatsen 
till peppande kommentarer på sociala 
medier. 
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Den ekonomiska sidan av sommarens skogsbränder 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
är det möjligt för en kommun att söka 
statlig ersättning hos Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) för 
kostnadskrävande insatser som överskri
der den kommunala självrisken (grundad 
på skattekraften och antal invånare). Un• 
der 2018 kunde vi ansöka om ersättning 
för två av våra skogsbränder. Vi hjälpte 
också andra räddningstjänster under 
sommaren och har fakturerat respektive 
förbund/kommun för vår del av kostna
derna. 

Då vi sammanställer sommarens kost
nader och intäkter som har koppling till 
skogsbränderna ser vi att slutsumman 
faktiskt inte avviker mer än 406 tkr från 
budget, vilket till största delen beror på 

Löner exkl. PO-pålägg (mkr) 

Maj 

Mekwukf'r Olof 1-tkerwa!I 

Juni 

Aj•-;·.-
.1 
I .. 

ersättningen från MSB. Märk väl att vi 

pratar om en avvikelse från budget och 

inte vad den faktiska kostnaden blev. En 
stor del av våra kostnader har vi oavsett 

om vi släcker bränder, övar eller tvättar 
slang. 

Personalkostnaderna under maj-augusti 

var betydligt högre än normalt. Den blå 

delen av stapeln i diagrammet nedan vi

sar kostnaderna för heltid och är nästan 
i nivå med tidigare år. Däremot är den 

orange delen, som visar kostnaderna för 

Rib och värn, betydligt högre jämfört med 
2016/2017. Den ökade kostnaden visar 

hur mycket mer vår Rib och värnpersonal 

arbetade i somras i jämförelse med ett 

normalår. 

Juli Auaustl 

2018 2017 2016 

Högt tryck på verkstaden 
I v,1r verkstad m;irkcr man fortfarande, 
flera m5nadcr senare, av sviterna efter 
somm,iren. 

· Vi jobbar på för fullt utöver allt del 
löpande. C,rejerna har g,ltt h,1rt ;it och 
/in lir vi inte i fas med allt som behöver 
servas och repareras, berättar vår me 
kJniker Olof Eckcrwc1II. 

Ncrikes llrandk,ir har en fordonspMk med 
150 besiktningsplikliga fordon som allJ 
var ute och rullade pJ dammiga vägar 
under sommaren. Det lir många luftfilter 
som ska bytas, plus allt annat motordrivet 
~om ska ses över, siisom bJtar, fyr- och 
sexhjulingar, pumpar rn.m. 

Att vi ligger efter !ir inte s,i konstigt, me
nar Olof. 
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Förvaltningsberättelse 

Avvikelser mot budget (tkr) 

Intäkter 

MSB Härken 1 780 
MSB Finnerödja 1873 
Trängslet 224 
Svea skog 109 
Skinnskatteberg 129 
Bergslagen 1302 
Sala 156 
Totalt 5 573 

Personalkostnad - 2 720 
Helikoptrar mm. - l 208 
Drivmedel 552 
Raddningsmtrl. - l 080 
Mat vid ldrn1 119 

Service/reservd - 300 
Totalt · 5 979 

Kostnader 

- net var scmesterlidN och diirför 
kort med personal p,i enhl'lC'n. Lle 
som jobbade hade fullt sj,i med all 
kör,1 material till och fr,in brandplat 
serna och Jk;i ut i skogarna för att 
rcparer,1 det nwst akutJ p,i pl;its. 

Det var en annorlund;1 sommar p5 
flera still för teknikenheten. M,1lerial 
depaerna sinade men bcst.'ill111ng,1rna 
fortsatte att strö111111;1 in. Olof och hans 
jobbarkompisar fick l.igga mycket tid 
p,i logistik och p:1 all f,i ihop lillr:ickligt 
111Pd slang och str{1lrör 111.111. 

•· I vanliga l,111 plockar inte vi material 
på det här viset, säger Olof. Ibland 
var det svart att hitta r:ilt, eftersom 
v1 inte alltid visste ben/irnning;irna 
på alla grejer som skulle ut. Det v;ir 
stressigt och ett rikligt kaos emel
lanåt. Men allil lw hjjlpt till efter 
bästa förmåga och det var inp,et 
snack. J\ll,1 drar, sitt str,\ till stacken 
utan att ifrågasätta arbetsuppgif
terna. 



Förvaltningsberättelse 

Utryckningsstatistik 2018 
Uppgifterna i statistiken bygger på de insatsrapporter som fylls i efter varje räddnings insats. Rapporterna 
kontrolleras av insatsrapportansvarig brandinspektör och kvalitetssäkras av brandingenjör. Målsättningen är 
att statistiken ska hålla så god kvalitet som möjligt, men självklart kan det brista i underlaget. 

2017 års siffror inom parentes. 
Undantaget Ljusnarsbergs kommun där vi inte har några jämförelsesiffror, då de gick in i förbundet år 2018. 

I I 

~ 'O e> I 
e "' .,, C 

.0 I§ 
::, "' e -~ .0 V, ~ .0 

e! "' ~ 0 .,, 
::, "' :o 'O >,! -"' iii z _, 

C :!( :.:i :X: 

Brand I byggnad 142 (186) 53 (63) 21 (15J 15 (13) 25 (16J 12 (14) 15(13) 

Brand ej I byti_gnad 184 (231J 41 (29J __ _?_~ (14) 29(23) 39(24J 20(10) I 26(13) 

! Trafikolycka 23S (279) 42 (5~l 45 (53J 43 (45J 28(45J 2S (22J 20(27) 
1 _Hjärtstopp 23 (?/.. 25(9) I 8{13) 10(13) 12 {10) 10 {9) 9 (~)_ ............ -, ... 
Automatiskt brandlarm 581 (525J 

··--·· ·--···- -i···•·············- -···· 
104 (97) 96 (92!_ - ~ {39J ~ __ 65j~ ~~~1 ---~~~ 

Farligt utsläpp 48(55) 5 (41 6 (3J -· 
7 {7) __ 3.m _----1.2..@ 5 (3) 

Drunkning/tillbud 8 (8) 2 {O) 0(0) 4 (1) 0(0) 1 (0) 1 (0) 

Nödställd person 26 (17) 5 (4) 12 (4) 1 (2) I 7(5) I 1 (1) 0(0) 

Djurräddning 5 (2J 3 (OJ 1 (OJ 1 (lJ 2 (0) 0(0) 0(0) 
I 

Förmodade händelser 169 (167J 26 (22) 26(15J 17 (16) 12 (17) 12 (llJ 7 (SJ 
1 
Övrigt 33 (79) 111 (105) l 7 (12J 6(8) 8 (11) 6(13) 11 (14) 

I 
1 Totalt 14S4 (1 5S6) 417 (383J 251 (221) 158 (168) 200(192) 117 (128) 116 (109) 

Vi kan glädjande nog se en nedåt
gående trend när det gäller brand i 

byggnad i Örebro. Det är dock svårt 
att se vad det beror på och om det 
endast är en tillfällig minskning. 

Att sommarens rekordvärme förde 
med sig ner bränder än vanligt ute 
i naturen är inte så konstigt. Det 
vackra vädret hade även till följd att 
drunkningstillbuden ökade, då det var 

betydligt fler som vistades i och vid 
vattnet än året innan. 

Både antalet trafikolyckor och 
konsekvenserna vid olyckorna har 
minskat, vilket givetvis är positivt. 
Bland annat har den olycksdrabbade 
RV 50, som går igenom stora delar av 
vårt insatsområde, blivit säkrare med 
bättre omkörningsmöjllgheter och 
vajerräcken på långa sträckor. 

De ökade antalen hjärtstopp förklaras 
med att vi från och med 2018 larmas 
ut på dessa larm från alla våra 28 sta
tioner, istället för som tidigare 18 st. 
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10(7J 2 (X) 4(0J 299 (327J 

16 (14J 14 (XX) 11 (lJ 409 (3S9J I 
22 (22J 17(XXJ 9(5) --- 486 (548!_ 

______ __7 (7) 6(X) 1 {O) 111 (72) 

26 (23) 24 (XX) O(OJ 963 (907J 

2 (6) 2 {X) 0(0) 87 {89) 

0(0) 1 (X) 0(0) 17(9) 

1 (1) 0 (XJ 1 {OJ 54 (34J 

O(OJ O(XJ 0(0) 12(3) 

8 (9) 14 (X) 0(0) 291 (262) 

3111 2 (X) 4 (0) 191 (243) 

95 (90J 82 (XX) 30(6J 2 920 (2 8S3) 

• Kolumnen Övriga redovisar hän
delser i angränsande kommuncr 
där vi har avtal gällande rädd
ni ngstjänstsamverkan. 

• Rubriken Övrigt redovisar hän· 
derlscr som inte uppfyller kraven 
pi'1 räddningstjänst enligt LSO. 
T.ex. hisslarm, vattenläckage, 
stormsk,1dor och b/irhjälp åt am
bulansen eller hemtjänsten. 

• förmodade händelser är larm 
som visar sig inte vara något när 
vi kommer fram till platsen. T.ex. 
ett lc1rrn om brand ute som fak
tiskt är en kontrollerad brasa. 



Förvaltningsberättelse 

Grundutbildning i egen regi 
2018 lanserade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en ny grundutbildning för räddnings
tjänstpersonal i beredskap (Grib). Den skulle ersätta utbildningen Räddningsinsats och genomföras genom 
MSB på tio orter i landet. Nerikes Brandkår beslutade dock att, på försök under 2018, frångå MSBs koncept 
för att istället utbilda våra brandmän i beredskap i egen regi på hemmaplan. 

Närmare verksamheten 
Orsaken till varför Nerikes Brandkår väljer 
att utbilda nyanställd räddningspersonal i 
beredskap (Rib) I egen regi är flera. 

- Vi är övertygade om att en utbildning 
nära hem och jobb kan vara till stor hjälp 
vid vårta rbete med att rekrytera Rib, sä
ger vice brandchef Anders Larsson. 

Dels har utbildningen tidigare enbart 
bedrivits i Sandö och Revinge, vilket be
tyder lång restid och svårt för deltagar
na att snabbt komma hem till familjen 
om det behövs. Vi tycker även att kursin
nehållet på MSBs utbildning är för am
bitiöst i förhållande till vad Rib ska pre
stera. Den inoehåller också en praktisk 
del på hemmaplan som är svår att få till, 
med mycket dokumentation som blir en 
stor belastning för både deltagare och 
arbetsgivare. 

Med vårt eget koncept får vi nyanställd 
personal snabbare i ordinarie tjänst och 
sist men inte minst blir kostnaderna 
lägre jämfört med MSBs Grib, avslutar 
Anders. 

Fyra intensiva veckor 
Övningsenheten har lagt ner mycket tid 
på att ta fram Nerikes Brandkårs egen ut-
bildning. . 

- En av utmaningarna har varit att hitta 

rätt nivån på undervisningen, eftersom 
vi vill släppa ut brandmän med en så 
jämn och bra standard som möjligt, sä
ger enhetens samordnare Per Lindgren. 

Vi jobbar hela tiden med utvecklingsar
bete och försöker hitta ett bra sätt att 
kvalitetssäkra undervisningen. 

Utbildningen för nyanställd räddnings

personal i beredskap genomförs i tre steg 
och är fördelad på 2+1+1 veckor över en 

12 månader lång period. 

Under de fyra intensiva utbildningsveck
orna blandas teori och praktik där man 
går igenom allt från hur man klär på sig 
larmkläderna till rökdykning, vattenliv

räddning, sjukvård, losstagning och allt 

annat en brandman måste veta. 

1. Första steget är en introduktionsut
bildning på två veckor, där fokus lig

ger på att få deltagarna godkända 
som rökdykare. Efter klarad utbild

ning kan de ingå i beredskapen på sin 

station. 

2. Efter cirka sex månader väntar en 

vecka med repetition och vidareut

bildning, som ger behörighet att även 
åka med på IVPA-uppdrag (I Väntan 
På Ambulans/hjärtstopp). 

"Crib-cttor ., övar losstogoiog under up1;sikc av imtrukeor Ola Magnusson 
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3. Den sista utbildningsveckan genom

förs efter cirka 12 månader och inne
håller repetition och insatsövningar 

för att kvalitetssäkra deltagarnas hela 
utbildning. 

Positiv återkoppling 
Vi har fått mycket positiv respons från 
kursdeltagarna. Många tycker att det är 

skönt att vara nära hemmet och gillar att 
de redan efter två veckors utbildning kan 

ingå i beredskapen. 

Trots långa dagar och mycket planerings
arbete tycker Johan Blomberg, som är 
huvudinstruktör för Grib, att det är ett 
mycket givande arbete. 

- Jag får förmånen att träffa folk från 
hela organisationen. Dela med mig av 
min kunskap för att sedan följa dem och 
se hur de växer in i yrkesrollen. Det blir 
en härlig gemenskap och vi har dessut
om roligt, berättar Johan. 

Innan sommaren 2019 kommer vi att 
ha utbildat 40 st brandmän i beredskap 
i egen regi. De allra flesta från Nerikes 
Brandkår, men även några från Västra 
Mälardalens räddningstjänstförbund 
och räddningstjänsten i Skinnskatte
bergs kommun, som har varit med då 
det funnits platser över. 



Förvaltningsberättelse 

Vad är en tillsyn? 
Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
är samhällets sätt att granska brandsäkerheten i lokaler och verksamheter. På uppdrag av förbundets 
medlemskommuner är det Nerikes Brandkår som utför tillsynerna, vilket innebär att vi tillsammans med 
fastighetsägare och hyresgäst kontrollerar att kraven uppfylls. 

När, var och hur? 
Vi har enligt lag rätt att göra tillsynsbesök 
överallt och vid alla tillfällen, då det finns 
ett behov. I lagen finns inga klara regler 
om hur oha tillsyn ska genomföras, utan 
vi bedömer behovet utifrån vad det är för 
verksamhet, deras egen dokumentation 
om det systematiska brandskyddsarbetet 
och vad vi i övrigt känner till om objektet. 

Nerikes Brandkår har som mål att genom
föra 500 tillsyner årligen. Målet baseras 
på kommunernas utseende, uppbyggnad, 
antal verksamheter, storlek, etc. Under 
senare år har dock målsättningen sänkts 
på grund av bristande resurser. 

Brandinspektör Mathias Johansson har 
jobbat på brandskyddsenheten sedan au
gusti 2018 och han gör största delen av 
sina tillsyner i södra delen av förbundet. 

• Det här är verkligen ett jobb som pas
sar mig bra. Det är relativt fritt men 
kräver ändå struktur och fasta ramar. 
Du måste vara noggrann, påläst och 
bemöta alla lika, oberoende av om 
det är en liten verksamhet eller ett 
företag som sysselsätter flera hundra 
personer, berättar Mathias. 

Även sett i ett större perspektiv är be
mötandet en viktig del i uppdraget. En 
bra relation med näringslivet bidrar till ett 
bra företagsklimat, vilket är bra för hela 
regionen. Det ska vara lätt att starta och 

driva företag i länet och ett förbättrat re
sultat i Nöjd Kund Index (NKI) 2018 visar 
att vår myndighetsutövning är av god 
kvalitet. 

- Vi strävar hela tiden mot att ha en 
god relation med näringslivet och 
jobbar bland annat förebyggande 
genom att träffa företagarna på NKl
möten ute i våra medlemskommun
er. Under 2019 kommer vi även att 
se över vad vi ger för Information vid 
en tillsyn och hur den levereras. Det 
gäller att bemöta dem vi träffar på 

Så här går det till 
Innan 

rätt nivå, vara tydlig och se till att vi 
når fram till var och en på ett bra sätt, 
fortsätter Mathias. 

Målet är att den som jobbar heltid ska 
göra ca 100 tillsyner per år och de objekt 
som ska besökas fördelas eher geografi 
och typ av verksamhet. 

Mathias Johansson berättar att han har 
hittat bra rutiner för sitt arbete och att 
det är en hög kompetens på avdelningen, 
trots att stora delar av gruppen är relativt 
nyutbildad. 

För att f;i koll pi! iirendet redan innan besöket gar inspektören igenom befint· 
lir, information, eventuella ritning.ir och den brandskyddsdokumentation som 

uppriittiltS ilV fastighetsägaren/hyresg;isten. 

Under 

Vid sjiilva besöket informerar inspektören om lagar, rutiner och hur tillsynen 
giir till. Sedan g{ir man runt tillsammans i byggnaderna och kontrollerar att 
del finns ett sk,iligl brandskydd. Man stämmer även av att det finns tillr;icklir, 
kunskap om objektets risker samt att det utförs nödv;indir,l underhall och de 
er,enkontroller som kr;ivs. 

Miilet med inspektionen iir att stötta parterna i br;mdskyddsarbetl'l, d,irför i1r 
resonemang kring hur det ser ut idag och rådi;ivninr, en viktig del i tillsynscir
betet. 

Efter 

Efter besöket skriver inspektören tj;in\te,1nteckninr,ar som innch~ll<'r verks<1m
hetsspecifik införm;ition som diskuterats under besöket. /\nteckninr,JrnJ skick
as vidJre till fosti1\hets;igaren och hyresgtislen, som sedan har :1-3 veckor på sig 
att kommJ in med synpunkter. Vid eventuella brister ställs kr;iv på :itr,iirder i ett 
föreliigg<1nde. 

Metoden vi använder för att bedöma om byggnaden och 
verksamheten har ett skällgt brandskydd 

Steg 1- Är det en byggnad eller en anläggning? 

Steg 2 - Kartläggning av byggnaden/anläggningen 

Steg 3 - Vad ska skyddas, liv, egendom, miljö? 

Steg 4 - Riskbild och eventuella scenarier 

Steg 5 - Byggnadens/anläggningens brandskydd 

Steg 6 - Skyddas det som ska skyddas? 

Steg 7 - Krav på åtgärder i skälig omfattning 
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Förvaltningsberättelse 

Förebyggande samverkan 
Inom vårt insatsområde finns flera anläggningar med verksamhet som vid en olycka kan orsaka allvarliga 
skador på människor eller miljö. Nerikes Brandkår har tecknat avtal med flera av dessa verksamheter, för att 
med hjälp av utbildning och övning trygga en snabb och säker insats, med minimala skador som följd. 

Under 2018 har vi gjort en grundlig granskning av våra avtal. Dels för att 
samordna dem, men även för att kontrollera att vi faktiskt levererar enligt 
överenskommelse. Brandinspektör Tony Ärlegård jobbar på Utbildnings
enheten sedan augusti 2018 och är vår kontaktperson gentemot avtals
kunderna. Hans uppdrag är bland annat att se till att vi uppfyller avtalen 
gällande utbildning och övning samt att fungera som stöd och bollplank till 
företagen/industribrandkårerna. 

- Våra kunder ska utbildas och övas i sådant som hjälper Nerikes Brand
kår att göra snabba och säkra insatser för att skadorna ska bli så små 
som möjligt vid en händelse, berättar Tony Ärlegård. Vi håller bland an
nat vägvisarutbildning, hjärt-lungräddning och kurser i grundläggande 
brandkunskap. Personalen ska kunna visa brandkåren vägen fram till 
olycksplatsen och känna till eventuella risker på vägen dit, de ska veta 
hur många som finns i byggnaden, kunna släcka mindre bränder utom
hus och ta hand om skadade i väntan på ambulans. 

Några av våra avtalskunder har även övningar tillsammans med brandkåren 
en eller två gånger om året. 

- Då övar vi i huvudsak Nerikes Brandkårs förmåga, fortsätter Tony. Med 
hjälp av trovärdiga scenarion kan vi se hur vi löser problemet och om vi 
kanske behöver ändra något I våra insatsplaner. Vi övar även ledningen 
för de olika företagen. Då använder vi olika ledningsspel för att se hur 
de arbetar i stab vid en större händelse, till exempel om det är många 
skadade eller döda, farligt utsläpp, produktionsbortfall m.m. 

J,J ,pir 
•yara styrkor kon alltid lösa de uppgifter 
som dyker upp vid en händelse, men vi kan 
göra det både fortare och sökrure om per
sonalen vid den drabbade verksamheten 
kon hjälpa oss. •.Det blir tryggare och bättre 
både för oss och för tredje prrson, säger 
/Jrandimpektör Tony iirlegärd. 

Kunskap är bästa brandskyddet 
Utbildningsenheten har under 2018 träffat drygt 9 000 personer från offentlig verksamhet, företag, föreningar 
och skolor för att undervisa i hjärt- och lungräddning, brandskydd och hur man agerar om olyckan ändå skulle 
vara framme. Flera utbildningar genomför vi i samverkan med Brandskyddsföreningen Örebro län. 

Lite siffror från 2018 
• Vi har varit ute på högstadieskolorna 

och träffat 1 844 el.ever för att infor
mera och diskutera om konsekvenser
na av anlagd brand och hur de själva 
agerar. 

• Under namnet Skolprojektet har vi ut
bildat 513 förskole- och grundskolelä
rare i Örebro kommun i grundläggan
de brandkunskap och HLR/Barn-HLR. 

• Vi har lärt 1 284 personer från bo
stadsrättsföreningar, pensionärsfören
ingar etc. att förebygga och hantera 
brandolyckor som kan inträffa i hem
met. 

• Därutöver har vi utbildat S 376 per
soner i bland annat grundläggande 
brandkunskap, heta arbeten, utrym
ningsledning, L-ABCDE, hjärt- och 
lungräddning (HLR) för vuxna och barn. 

Räddningsgymnasiet växer 
Även Räddningsgymnasiet (RMS) är ett uppdrag som ligger under utbildningsenheten. 
De håller till på brandstationen i Byrsta och är en del I omvårdnadsprogrammet på Al
leskolan i Hallsberg. I årskurs ett ingår RMS i räddningmedicinskursen och eleverna lär 
sig på en grundläggande nivå om bland annat fordon/material, brandteori, rökdykning, 
L-ABCDE, HLR och säkerhet i hemmet. 

Till årskurs två kan eleverna välja inriktningen räddningsprofil. Då väntar mestadels 
praktiska lektioner där man fokuserar på trafikolycka, rökdykning, vattenlivräddning 
och sjukvård. 

Eleverna kommer till stationen en gång per vecka under 
höstterminen. Under de senaste åren har vi tagit emot en 
klass från årskurs ett och en från årskurs två, men under 

't', : ' höstterminen 2018 utökade man på prov med ytterligare 
f•t. 1 en klass i ettan. Utbildare Hanna Roos är samordnare för 
l/• ~l RMS och tycker att det har fungerat riktigt bra under året 
l',__W som gått. 

>\,,I) är en rolig mix av elever i klasserna. Ettorna ser fram emot 
~ rs 2 och i utvärderingen säger flera att de kommer att ha nyt-

1\1:~, .. 'clllt de har lärt sig, även om de inte går vidare inom räddnings
·111.PS en. Det tycker jag är ett gott betyg, avslutar Hanna. 
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Förvaltningsberättelse 

Administrativ nätverksträff 2018 i Örebro 

~-),". ""I/It.,., I , I " ~••1"1•,,,••~l'/'~•<> ,•·•,• 

Sedan,2001 anordnas årligen en nätverksträff.för den admintstr~tiva,p~r$pna(en .. 
,på' kommunala räddningstjänstförbund. De olika förb.und_efl tur~.s1om .att,arra'}g- .· j 
erait'räffen och i Gävle 2017 tog Nerikes Brand~år öv~r staffetpirinen,för'~~tt~tå' ';I 
som värd den 24-25 oktober 2018. ' • ' · 

Efter e~ helt års förberedelser med mycket skratt och en hel del allvar tog vi emot ~tt SO!~al•~ql~ ~ 
leger från hela Sverige med målet att de skulle känna glädje och engagemang och.~ka'nem mecl ,, 
ny energi och känslan att vara en viktig del I sin organisation. . · h 

Konferensen hölls i historisk miljö på Örebro slott. Där fick vi lära oss hur man kan hantera 
~ärskarteknlker av Charlotte Signahl, lyssna på en berörande och gripande föreläsning av Mikael 
Andersson samt nätverka och utbyta erfarenheter med varandra. På kvällen fick vi magisk under~ 
hållning av vår egen trollkarl/brandman Niclas Jacobsson för att sedan sjunga och dansa natten 
lång tillsammas med Boris Ren~. Ett arrangemang som vi sent ska glömma. 

Ett stort tack till alla som var med och gjorde träffen så himla bra. Ett speciellt tack till vår emi
nen~a m~derator Sara Bornedal (Barn Creative) som var med oss hela_,y~g~~ från planering till 
utvärde.r r,g, • .,!,i;•,..~,~ t 

• ; /. •~ -:• ,-;; '-l tl _ _,.A,t,I :i ,,;- . ,;:;!.(::~$·~.il t \l, 
Yfi i ,-... J""'' [m"i ,.T ·~· ~.. . y.'il ' ' ; 

"·•y ·,,fJ , .. , . .. •11 • Y m~ ~~ · ., '1 
/4·r• • ,t ; I • f 
j . .. , ~ • 
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Förval tn i ngsberä ttelse 

Personalen - vår största tillgång 
•• I . I : I .. 
• I • I . I • I ... . .. 

• • I I • 

I • I • • 
I I •• 

• . •• • . 
I • • • . 

Personalen är försäkrad 
För heltidspersonal och räddningsperso
nal i beredskap (Rib) har Nerikes Brandkår 
försäkringar som gäller vid arbetsskada, 
sjukdom, dödsfall och arbetsbrist p.g.a. 
omställningsarbete. För brandvärnen har 
vi tecknat en olycksfallsförsäkring som 
träder i kraft när det statliga personska

deskyddet inte gäller, t.ex. vid restvärdes
arbete och bevakningsuppdrag. Försäk
ringarna gäller med vissa villkor. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron brukar vara låg i Nerikes 
Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan va

riera mellan åren. Kostnader för inkallning 
blir ofta följden i samband med korttids

sjukskrivningar. Vid längre sjukskrivningar 
omplaneras personal i möjligaste mån för 
att undvika inkallning och därmed över

tidskostnader. 

Företagshälsovård 
Nerikes Brandkår har under året anlitat 
Capio Läkargruppen AB och Räddnings
hälsan AB för företagshälsovård. Ett häng
avtal med Capio Läkargruppen AB gör det 
möjligt att erbjuda en anställd snabbare 
behandling än inom den offentliga sjuk
vården. På detta sätt kan sjukfrånvaroti

den förkortas. 

Anpassning och rehabilitering 
Som arbetsgivare ansvarar vi enligt ar
betsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering Inom vår 

verksamhet. 

Ju längre en anställd är borta från arbets

livet desto svårare är det att komma till
baka. Därför fångas sjukskrivningar upp i 
ett tidigt skede för att rehabiliteringsarbe

tet ska komma igång så snabbt som möj
ligt. Det kan t.ex. handla om att anpassa 

arbetsuppgifter, successiv återgång till 
arbetet genom deltidssjukskrivning eller 

anpassning av arbetstider. 

Pensionsförvaltning 
Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och 

med 2006-01-01. Avtalet innebär att 
brandmän, som uppfyller kravet på 30 
års anställning med minst 25 år i utryck
ningstjänst, har rätt att avgå med särskild 

avtalspension vid 58 års ålder. Pensions
förmånen kallas R-SAP. 

Den faktiska pensionsåldern i förbundet 
ligger runt 60 år. Den åldern används som 
beräknlngstidpunkt i KPA:s pensionsbe
räkningar för våra anställda som har möj

lighet att uppnå villkoret för R-SAP. 

Kompetensutveckling 
För att bidra till utveckling av den egna 

verksamheten och för att kunna möta 
omvärldens krav, är det viktigt att hela 

personalen får kontinuerlig utbildning. 

Nerikes Brandkår ser till att personalen 
får nödvändig dokumenterad lagstad
gad kompetensutbildning. Från och med 

2018 hålller vi egen grundutbildning för 

vår räddningspersonal i beredskap (Grib). 
För att ytterligare höja kompetensen 
genomförs fortbildning vid samtliga av
delningar. Genom den löpande övnings

verksamheten tryggar vi att personalen 
bibehåller sin kompetens. Vi tillhanda
håller även C-körkortsutbildning för värn

personal och Rib vid behov. 

201 s I 2011 Personaldata I 2018 2017 

11-T_o_ta_,I pc..e_rs_o_na_l ___________ -_--'l ~!, - ,,;,·! 
f--v_a_ra_v_h_e_lti_·d_sa_n_st_ö_lld_a ________ _j .... !~2 _ !E.... 

Pensionsavgångar .... 
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) .. --·1 _ .. _2

1 
___ 
4
1 I .. ?

1
J
7
. j 

varav i utryckningsstyrko heltid _ 

varav räddningspersonal i beredskJ,..cPc_ __ --4, .. ?~~ 245 i 
voravvöm ··---· _ !15 __ 111 1 
varav kvinnor ' 29 32 

varav mön 

' varav kvinnor(%) 
I"' ·--

varav män (%) 

. I 

Förtroendevalda (direktion/revision) 

: Personalomsättning_ (%_,o)'---- -

L Heltid __ ·---·---- ____ _ 
Räddningspersonal i beredsk~p.__ __ 

.. ._ .... -- ----
486 455 . ~----, 

9_! --·ili 
31 28 ~-~--·····~-------

I 

·---' 
11.~ __ 1~1 
11,5 __ ,!.!. .. 

Sjukfrånvaro (%) • ~ 
Total sjukfrånvaro - - --· ·---- 3 5 
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total 
sjukfrånvaro _ ___ ___ _ 59 77 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre ___ 1 1 I 
.~jukfrånvaro 30-49 år - ____ . : · ·-fj 
Sjukfrånvaro 50 år och äldre.. ·---, 

Jjukfrånvaro kvinnor . ____ ·- --- -- --- .. 3 . 11 

r Sjukfrånvaro mån - - -- 3 4 , 

__::!_~tal Jjukfrånvaro I forhålla~de till ordinarie ;;~-~ ~-:om grupP_e~. -~] 
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Förvaltningsberättelse 

Ekonomisk översikt 
Precis som annan kommunal verksamhet finansieras Nerikes Brandkår till största delen med skattemedel. 
2018 kostade vi totalt 188 mkr, där medlemskommunerna stod för drygt 168 mkr. Resterande 21,5 mkr 
finansierade vi genom att sälja utbildning i form av bl.a. HLR, grundläggande brandkunskap och i samarbete 
med Brandskyddsföreningen även Heta arbeten. Vi tar också betalt när vi åker på obefogade automatlarm, 
gör tillsynsbesök och genom våra avtalstjänster. Under 2018 har vi haft betydligt högre kostnader och intäk
ter än vanligt, mycket till följd av sommarens alla skogsbränder. 

Årets resultat - ett överskott på drygt 1, 5 mkr 

Årets resultat 
Arets resultat blev ett överskott på 1 523 
tkr, vilket är 1 223 tkr bättre än budgete
rat. Största orsakerna till överskottet är 
dels reavinster i samband med försäljning 
av värdepapper samt betydligt lägre in
vesteringstakt än tidigare, vilket innebär 
lägre avskrivningar. Kostnaden för som

marens skogsbränder har till stor del 
täckts av ersättning från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
andra intäkter förknippade med skogs
bränderna. 

Skogsbränder 
Sommarens alla skogsbränder innebar 
självklart en påfrestning på förbundets 
ekonomi, men när vi summerar alla pos
ter som kan hänföras till skogsbränderna 

hamnar vi på en ökad kostnad på endast 
-400 tkr i jämförelse med budget. Vilket 

egentligen är oväntat bra. 

I kostnader räknat var två av skogsbrän

derna av den omfattning att vi fick er
sättning från MSB. Ytterligare något som 
påverkade utfallet i positiv riktning var 

det differentierade PO-pålägget, som vid 
avstämning vid årets slut minskade våra 
personalkostnader med nästan 1,3 mkr. 

Verksamhetens intäkter 
Vi har haft stora awikelser, där de största 
kan relateras till skogsbränderna. Bland 
de övriga intäkterna märks att den årsav
gift för automatlarm som infördes under 
2018 har genererat mer intäkter än be
räknat. Dessutom har antalet obefogade 
larm varit fler än budget. Automatlarmen 
som helhet har en positiv budgetawikel
se på 760 tkr. 

Intäkterna för våra externa utbildningar 
och för tillstånd för brandfarliga och ex
plosiva varor har varit lägre än väntat 
under året. Detta uppvägs genom ökade 
intäkter för vår övningsavdelning, som 
sålt en del utbildning till andra räddnings
tjänster, samt genom högre reavinster vid 
försäljning av maskiner och inventarier. 

Verksamhetens kostnader 
Även bland kostnaderna märks flera stora 
budgetavvikelser, som i likhet med många 
av avvikelserna på intäktssidan kan förkla -

20 

ras av sommarens skogsbränder. Bland de 
övriga awikelserna märks lägre kostnader 
för avskrivningar, då investeringstakten 
varit i princip hälften av den budgeterade. 
Även tidigare års investeringstakt har va
rit lägre än beräknat. 

Totalt har avskrivningarna en budgetawi
kelse på 1 mkr Även våra lokalkostnader 
har understigit budget med 700 tkr, vilket 
delvis kan förklaras med att hyreskostna
der för förändringarna som håller på att 
ske i Nyhyttan och Guldsmedshyttan har 
funnits med i årets budget men ännu inte 
realiserats. Dessa minskade kostnader 
möts av en högre pensionskostnad på 
-1 900 tkr. 

Finansiella intäkter & kostnader 
Under året har vi sålt och omplacerat fle
ra av våra värdepapper. Totalt har vi kun
nat realisera 1416 tkr, vilket är nästan tre 
gånger så mycket som budgeterat. Samti
digt har vi också fått betala en inlånings
avgift till Nordea i början av året för de 
likvida medel vi haft på vårt bankkonto. 
Totalt betalde vi - 31 tkr. I början av april 
bytte vi bank till Swedbank. 



Förvaltningsberättelse 

Pensionskostnader 
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring av pen
sionsskulden. I tabellen nedan framgår de två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensions
bolaget KPA:s prognos per 2018-12-31. 

Totalt sett blev pensionskostnaden -1,9 mkr högre än budget. I utfallet av den redovisade löneskatten nedan ingår också löneskatt 
på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i PO-pålägget. Den delen av löneskatten uppgår tlll 1055 tkr. 

Från och med 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per 
den 31 december samma år. För 2018 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 9 225 tkr och utfallet uppgår till 
((7 277+ 1 688) x 1,2426) = 11140 tkr. Mellanskillnaden uppgår till -1 915 tkr, och är högre än budget. Resultatnivån är tillräcklig för 
att kunna täcka detta, varför vi inte kommer att nyttja medel ur balansfonden under eget kapital. 

Pcnsionskostnadcr (tkr) I Utfall 2018 1 Utfall 2017 1 Avvikelse utfall I 
Budget 2018 1 

Avvikelse utfall 
2018-201'/ 2018- budget 

Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg) I -4 348 -3 952 I -396 • 
Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP) I -7 278 -4 675 -2 603 -5 537 -1 741 ..... .. ...... .... ~ ·-· .. ··•··-----
Finansiell kostnad pensionsskuld I -1688 -1664 -24 -1886 198 ·- ·-
Löneskatt I 

I 

:}_175_ j -2 497 -678 -1802 -1373 

Summa I -16 489 -12 789 -3 700 -9 225 -2 916 -
*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta Ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år. 

Pensionsskuld och pensionsförpliktelser 

Förbundet ansvarar för intjänade pensio
ner fr.o.m. 1998, förbundsmedlemmarna 
dessförinnan. Personal i utryckningsstyrka 
har möjlighet att gå i pension vid 58 års 
ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% 
av lönen fram till 65 års ålder. 

Korta räntefonder 

Strukturerade produkter 

Totalt placerat pensionskapital 

... 

. ..... -

12 221 ··--· -·- ... 11990 j 
19426 22 202 ... _,. ----
31647 34192 

53141 46 745 ~--· .,,.., .. _ _____ Pensionsskulden redovisas som en av
sättning i balansräkningen. Likvidmässigt 
återlånas medel i verksamheten medan 
resten är placerat pensionskapital, enligt 
tabellen till höger. 

Pcnsionsfcirpliktclscr (tkr) 2018 j 2017 

Avsättningar, pensioner 84 788 80937 
Totala förpliktelser I 84 788 80937 

p 
E 

I .N s 
.0 N 
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Förvaltningsberättelse 

Balanskravsres ulta t/ resul ta tutjämni ngsreserv 
Årets resultat är 1 523 tkr, från detta ska 533 tkr i reavinster räknas bort vilket innebär att 2018 års balanskravsresultat är 990 tkr. 

Direktionen antog 2013-10-24 "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". En balans

kravsutredning per 2018-12-31 visar att det inte är möjligt att avsätta medel till RUR. 

Balanskravsutredning (tkr) I 2018 1 2017 1 201G I 201s I 2014 

I Medlemsbidrag 

! 1 % av medlemsbidrag 

Arets resultat 

Avgår: Realisationsvinster 

Arets resultat efter balanskravsjusteringar ' 

Medel till RUR 

I Medel från RUR (max 80%) 

1 Synnerliga skäl 

1 • Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning 

I -···-r· 
I 

Reglering mot balansfond, pensionskostnader 

Arets balanskravsresultat 
I . 

----
Balanskravsunderskott från tidigare år 

Summa 

Balanskravsresultat att reglera ·--J 
l_M-'-'ax.:cclm-"-'-al_r..:.es:...:e_rv_e.c.crl.;.;;ng"-"-til __ l ;..;.RU .... R _ _ _________ .... J 

Drif tsredovisning 

-~f 163 9 

16 40 

15 

.5 

9 

I 

?3 1 
33 

90 

n . !:$. - --
0 

0 
. ---

. 9_1 
9 90 I 

o' 

153 115 

1 531 

-1578 

-411 

-1989 

. . ..!1_e!. 
117 

··-· 

1872 

0 

0 

0 -- -···----
0 0 

0 0 

0 0 

150 067 143 626 141 258 1 

1501 I 1436 1413 
I 

-519 2050 1746 - -
-527 -127 -309 

·1046 1923 1437 

neg -487 -24 
·--·---· --

0 o! 0 
I 

I 

0 0 0 

1046 1 
I 

0 0 

0 
I 

1436 1413 · -
0 0 0 

----~······-·· 
0 

143~ I 1413 

0 0 

ol 487 24 

Driftsredovisning (tkr) I Utfall 2018 1 Utfall 2017 1 Budget 2018 Avvi;~
1
:~-~~~~ I Avvikels~u~

1
;:

1
: 

Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg 

Löner heltid inkl PO-pålägg 

Löner Rib och värn Inkl. PO-pålägg 

Hyror och lokalvård 

Övriga driftskostnader 

Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt 

Avskrivningar 

Summa kostnader 

Finansiella kostnader 

Summa totala kostnader 

, Automatiska brandlarm 

~ ildning _.... . __ _ 

I Myndighetsutövning 

! Övriga intäkter 

! K~isberedskap ___ _ 

Summa Intäkter 

I Medlemsbidrag 
1 Hyresbidrag 

Finansiella intäkter 
i 
Totala Intäkter 

Arets resultat 

51 

22 

·1 7 

.74 2 

-45 5 
--
60 

-25 4 56 -

'-

..... 

I 

-24 8 11 I 

-94 s~ c·-~--
16 I 

··-----·· 
.7 2 

·1884 68 

-1 7 64 i 
32 I -190 2 .... 

·1659 

-72 255 .. 

.37 857 

-25 068 

-19 777 

-7 876 -· 
-6 777 

-171269 

-1 749 

-173 018 -··-
4 769 76 

46 

13 

15 

66 

61 \ 
--~--99 3 869 

86 2 025 

12 · 912 

~l~l 
218 

163 9 

45 

76 

58 I 

05 

1308 

750 

13 633 . 

153 115 , 

4383 \ 

-2 198 

-75 212 

-41850 

-26 171 

-20 825 

.7 339 .. 

-8 294 

-181889 

-1936 

-183 825 

6901 

4 403 -
1 797 

1814 

497 ................... 
0 

15 412 

163 958 
' 4 505 

•· 

-92 447 

-1967 990 

.7 703 .3 710 

·388 715 .... ___ 

-5 034 .3 986 .. - ·- . .............. ._ ...... -. 
•1576 -2 113 

.439 1078 

-17199 -6 579 

-15 172 ·-
.17 214 -6 407 

I 

2 892 760 

830 296 . .. -----
·639 -411 -- ···•·······•• ·······-
600 -302 

5 310 
-' -~ .... 

-750 

8 243 I 6464 

10 843 1 

. .............. 

~I 122 i-· -
••-•·· -·········· ............... 

1416 ___ 30~ I .. ___ 250 I 1107 

171440 . 184125 ____ 2~:.....3:.....1...:.s...;l ____ _.:..7 ..c.6:..c...30 . 

1166 

191 755 

1523 

22 

-1578 ! _________ 300 3 101 !~I 



Förval tn ingsberättelse 

lnvesteringsredovisning 
Under året har vi aktiverat 6,4 mkr, vilket är knappt hälften av budgeten. Anledningen är främst att det höjdfordon som fanns med i 
budgeten för 2018 kommer att köpas in först under nästa år. Även några av de mindre fordonen som skulle köpts in under året kom
mer att landa på 2019. 

Under året har bland annat en begagnad släckbil samt inventarier på stationen i Kopparberg köpts loss från Ludvika kommun. Här 
va lde vi, till skillnad mot vid tidigare inträden i förbundet, att köpa samtliga inventarier vid inträdet då vi denna gång köpt dessa från 
en kommun (Ludvika) som inte är medlem i förbundet. Inköpet har precis som vid tidigare övertaganden från en ny medlemskom
mun skett till bokfört värde. 

Tabellen nedan redovisar årets materiella investeringar. 

lnvesteringsredovisning (tkr) / Utfall 2018 / Budget 2018 1 Avvikelse utfall - budget 

Stora fordon I ··- -----··· -
Släckbilar (2 st) varav en be~agnad från Kopparberg .. -4 066 

Summa stora fordon I -4066 .9 700 5 634 
i ··-

Mindre fordon I 
·-·•· 

Transportbilar (3 st) -800 -1 750 
--·· 

Båtpaket 
•· 

Summa mindre fordon ·-· ..: 

-67 
•··-····--·-•-'>• I 

-867 •1750 I 883 ---------
Övrigt ,. ·-I övertagna inventarier Kopparberg I ·---

-550 
· ·-···-·•-· •· f 

. . -80 I 

Räddningsmaterial Kopparberg - - -647 , -1 600 --·-·- -·-· 
Räddningsmaterial övrigt - - -
Skurmaskiner (2 st) I 

-227 
·29-0 I -150 

·- ---------· 
l öparmattor (2 st) . - I -51 . .. 
Inventarier -56 -S00 --···----· 
Alkoblås -99 -··---~·-••·••·--- . ·• · -········· 

Summa övrigt •1450 -2800 1350 
. -- . - ··-··· 

Totalsumma Investeringar 2018 -6383 -14 250 7 867 
·-•-- ---· 

UB 2018 ·21 .. 
Kommande upphandlingar släckbilar 2019 I ··- .. -·· I 

.,,.,. 

' :.~ : . ! .·.· ' ~-
,, : ( \ : ' ,P1 

!• ,•· f •t . 
. tn I 

en av inw'slcrinqorno ?018. 
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Förvaltningsberättelse 

Placerade medel 

Presidiet sköter kapitalplaceringen i samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som står under Finansinspektio

nens tillsyn. 

Under 2018 har totalt 9 mkr omplacerats, under januari kommer ytterligare 3,3 mkr att placeras, vi lket förklarar den lägre nivån i 

bokslutet 2018 i jämförelse med året innan. Totalt är nu drygt 31 mkr placerade i dels kortfristiga räntefonder och dels i strukturerade 
produkter med 100 procent kapitalskydd. Löptiden för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fyra år. Allt kapital är klassifice

rat som kortfristiga placeringar. På balansdagen översteg marknadsvärdet anskaffningsvärdet med 0,1 mkr. Avkastningen under året 

har dock varit betydligt bättre och totalt har 1,4 mkr realiserats under året. 

I 
I 

Forfallo- '. Kapitalskyd- 1 I , Vardeut- Viirdeut-
Anskaff- , Anskaff• ~arknads- 1 

Placerade medel (tkr) 
I ningsdatum j 

. .. varde 2018· veckling veckling 
datum dat belopp nmgsvarde 

12
_
31 

I (tkr) {%) 

Lannebo Corporate Bond (pension) , 2014-09-11 Inget 7 221 7 504 283 4% 

AIO VAL Carnegie Corporate Bond 2014-04-25 2019-04-16 6000 6054 6897 843 14% 

AIO OMX Stockholm 30 Index 2016-02-25 2023-09-08 7000 7028 6688 ·340 -5% 

Nordic Cross 2017-12-20 lnl(et 5000 4 928 I -72 -1% 

AIOAsien 2018-04-01 2024-04-01 3000 3150 2 801 I -349 -11% 
I I 

AIO Fr_am~ dens energi 2018-04-01 I 2024-04-01 3000 3 195 2 921 -274 -9% . - -

I 
1 

Summa 19 000 31648 31739 91 
- - . · • -- -- ·- I AIO =Aktieindexobligation _____ ...... . - --·· ---· ·•-- ··- ----

. Aktuell likviditet 

Företagskonton, inkl. korta ränteplacerlngar 

! Placerlngsportfö/Jen, vi:Jrdepapper 

Kortfristiga placeringar 

I Kortfristiga räntefonder 
I 

Värdereglering kortfristiga placeringar 

Placerade penslonsmedel 

- strukturerade produkter 

Summa placeringsportfölJen 

Summa likvida medel och placeringar 

Placerlngsportf öl en avkastning och mål 

17941 

17941 

12 221 

12 221 

0 

19426 

19 426 

31647 

49588 

15129 2 812 -------
15129 2 812 

11990 231 

11990 231 

0 0 

22 202 -2 776 

22202 -2 776 

34192 -2 545 

49 321 267 

4 2 Genomsnittlig löptid, AIO (år) -2 

0 0 _ Lä~sta avkastning AIO (tkr), avser kurtage 0 

0 0 -·-·---Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper 0 

0,98 1,0 ccAc.:.v:.:kc:cas:.:tn"'i'-"nga.:.s:.:m:.::.ål:..i:..::ec.:.ns:::.io:.:.nc..:e,;._r ;:cSL:c..R,_+...:O:,c, 5~%:.c..,.:(%:.:.;)'------· ....... .... _ .. ------l------=.,c:c;:c+-____ ..::c::~-----O_E2 

1507 3 134 Arets avkastning real och oreal., (tkr! -1627 

- -~~~ - ·-· -----. - -~J. _ Avkastning under året, real(%)•) ........ ----------+ -4,6 

') Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placerl~_!l~ ----!-------1-------1-------

Andel placerade medel av penslonsskuld (%) I! 40 43 3 
1 

Placerade i kortfristig räntefond (%) 15 15 0 1 

Placerade i ~~ukturerade P!~u_kt.c.ce_r ("""%_,_) ___ ~-----------=====---·-_2_5 ""1 ______ ;...:.~ ...J.---====-··----4-
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Förvaltningsberättelse 

Prestations mål 
Vi har satt upp tretton prestationsmål för verksamheten. Målen syftar till att uppnå förbundets vision och tar 
avstamp från inriktningsmålen. Måluppfyllelsen mäts i: Ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. För att räknas 
som delvis uppfyllt krävs att måluppfyllelsen är minst 50%. Av de tretton prestationsmålen är tio uppfyllda 
samt tre delvis uppfyllda. Jämfört med 2017 har vi ökat antalet uppfyllda mål från sex till tio stycken. 

Tillgänglighet och bemötande 

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

Mål Resultat Måluppfyllelse 
Andelen besvarade telefonsamtal, kopp- Målet är uppfyllt. I samband med att vi under hösten 2017 bytte 
lade via telefonväxeln, ska vara minst växelsystem kan våra samtal även besvaras av telefonister I Lindes-
75%. berg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Detta innebär att 

#~ -samtliga samtal som ringer till vårt växelnummer besvaras. Under 
2018 besvarades över hälften av våra växelsamtal av telefonister i de .,..,. _,,l 
övriga kommunerna. 

Minst 85% av de som har kontakt med Målet är uppfyllt. Mätmetoden är nöjd kund-index, en enkät med 
räddningstjänsten i myndighetsärenden frågor inom sex olika serviceområden. Vi har valt att titta på re- #~ ska uppleva att de har fått ett professlo- sultatet för bemötandet inom brandtillsyn som har ett preliminärt 
nellt bemötande. resultat för 2018 på 86%. ..... ....,\ 
Minst 70% av de som besöker vår webb- Målet är uppfyllt. Vi har fått in ett mindre antal svar, där samtliga 

#~ plats ska på ett enkelt sätt hitta vad de varit positiva. Vår sökfunktion har det senaste åren förbättras vilket 
söker. troligen gör att allt ner finner vad de söker. ,..,.,, ...,,.. ) 

Administrativa rutiner 

För att använda våra resurser på ett effektivt sätt behöver de underlag som lämnas In till administrationen vara korrekta och 
Inlämnade I rätt tid, 

Mål Resultat Måluppfyllelse 
Att de underlag som kommer in till Målet är delvis uppfyllt. Löne- och faktureringsunderlagen för 
administrationen är korrekta. Målsätt- november 2017 har jämförts med november 2018. Löneunderlagen 

l r17, \ 
ningen är minst 95%. har blivit mycket bättre, dessvärre har vi inte haft samma positiva ut-

veckling vad gäller faktureringsunderlagen. Felen har ökat från 10% 
till 15%. Vi kommer därför att under 2019 informera och utbilda de 
som lämnar in faktureringsunderlag till oss för att minska antalet fel. 

Enheten för operativ planering 

Mål Resultat Måluppfyllelse 
Olycksundersökningar/kursutvärde- Målet är delvis uppfyllt. I början av 2018 följdes samtliga olycksun-
ringar ska följas upp. I de fall utredaren dersöknlngar upp för åren 2014-2017. Alla förbättrlngsförslag där 
föreslår förbättringsåtgärder ska dessa Nerikes Brandkår äger frågan har hanterats, några är klara andra l rff~. utvärderas och inom rimliga ekonomiska är påbörjade. Under 2018 har ingen fördjupad olycksundersökning 
ramar genomföras. gjorts. Däremot har SAR (snabbanalys av räddningsinsats) införts på .,_, ~\ 

heltiden där Oera relevanta förbättringsförslag har lyfts fram. Alla 
förslag har dock inte hunnit behandlas. 

Vid behov ska uppföljning gentemot Målet är uppfyllt. 
olycksdrabbade genomföras. Syftet med Uppföljningar genomförs, men det finns brister i dokumentationen. 
detta är främst för att vara ett stöd och Under 2018 har underlag och rutin för dokumentation tagits fram. 
erbjuda den drabbade möjlighet att i ef- Rutinen följs dock inte i särskilt stor utsträckning. Däremot genom- l r!!&1 terhand få gå igenom insa tsen och ställa förs uppföljningar utanför framtagna rutiner, i synnerhet av insats-
frågor. Här kan det också finnas möjlig- ledare. För att kunna dra ytterligare lärdomar kring vårt bemötande 
het för oss att kunna få återkoppling på bör vi fortsätta arbetet med att implementera den fastställda rutinen 
vårt bemötande. kring dokumentation. 
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Förvaltningsberättelse 

Brandskyddsenheten 

Drygt 60% av alla bränder I byggnader drabbar bostäder. Boende behöver därför informeras om hur brandskyddet fungerar, 
vad man ska tänka på för att förhindra bostadsbränder samt få praktiska råd om hur man gör då en brand har inträffat. 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner Målet är delvis uppfyllt. 325 tillsyner har genomförts. Under hösten 
enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) har ytterligare en tillsynsförättare anställts för att vi ska kunna möta ,;rz,\ och Lag om brandfarlig och explosiv vara upp antalet tillsyner under 2019. 
(LBE). Under 2018 medger dock tillgäng-
liga resurser endast 325 tillsyner. 

Nerikes Brandkår ska under loppet av Målet är uppfyllt. De bostadsområden som har valts ut är Varberga, 
tre år besöka fyra bostadsområden och Oxhagen, Vivalla och Brickebacken i Örebro. Glädjande kan vi kon- ,~\ ge I information om hur man kan skydda statera att antalet bränder i de fyra områdena har fortsatt minska. 
sig mot brand i bostad. Målet är att Vilken inverkan vårt projekt har haft på siffrorna är dock svårare att 
minska antalet bränder inom respektive uttala sig om. Projektet fortsätter på sitt sista år 2019 och vi håller 
bostadsområde. tummarna för att trenden fortsätter. 

Nerikes Brandkår har tagit fram tryckt Målet är uppfyllt. Ytterligare åtta fastighetsägare har anslutit sig till 
brandskyddsinformation som fastig- projektet och delar ut vår Information till sina hyresgäster. ,~\ hetsägare kan dela ut till nyinflyttade 
hyresgäster. Målet är att åtta nya fast-
ighetsägare ska ansluta sig till projektet 
under 2018. 

Övningsenheten 

VI ska säkerställa att övningsverksamheten genomförs utifrån Nerikes Brandkårs målplan och att personalen är nöjd med 
utbildningen. 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Minst 85% av heltidens arbetsledare ska Målet är uppfyllt. 100 % av NB:s arbetsledare kan dokumentera i ,~\ kunna dokumentera övningar i verksam- Daedalos. Övningsansvarig I respektive grupp har kvalitetssäkrat sina 
hetssystemet Daedalos. arbetsledare genom utbildning och test. 

Minst 85% av heltidsbrandmännen ska Mdlet är uppfyllt. 100% av NB:s personal i utryckningstjänst kan 
själva kunna plocka fram utbildningsma- plocka fram utbildningsmaterial från övningsbanken, arbetsledare i *r~ terial från övningsbanken. respektive grupp har kvalitetssäkrat sin personal genom utbildning 

och test. 
.....,. ...... I 

Vi ska bli bättre på inre och yttre ledning Målet är uppfyllt. Kontroll av närvaro på sju befälsövnlngsdagar 

*~ vid större händelser. Därför ska närva- under 2018 har gett följande resultat: Våren 83%, Hösten 94 %, Snitt 
ron på planerade befälsövningar riktade : 89 % 
till RCB, IL och 18 vara minst 85%. ~ , ~' 

Utbildningsenheten 

Genom Information och utbildning ska vi förebygga tillbud i skolor, på arbetsplatser och för allmänheten. 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Minst 80% av kursdeltagarna ska anse Målet är uppfyllt. Efter varje kurs genomförs en utvärdering. 

l r~, att utbildningen motsvarade förvänt- Andelen nöjda kursdeltagare uppgår till 98%. 
ningarna. 
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Förvaltningsberättelse 

Mål kopplat till 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 
målsättningar samt två mål som är kopplat till vår verksamhet. 

Finansiella mål 

Mål Resultat 2018 2017 Måluppfyllelse 

Verksamhetens nettokostnad ska under- Målet är uppfyllt. 
stiga medlemsbidraget. 

Nettokostnader (tkr) -166 592 -153 253 #~ Medlemsbidrag (tkr) 168 463 153 115 ~ _ I 
Förhållande i procent 98,90¾ 100,10¾ 

Förmögenheten ska inte urholkas. Årlig Målet är uppfyllt. 
avkastning på finansiella tillgångar ska Årets avkastning real. och oreal. (tkr) 1507 3134 ·~ överstiga innationen, mätt som statslå-

Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5% 0,98% 1% neräntan +0,5% i enlighet med kommu- ~r: _,,\ 
nalförbundets finanspolicy. Arets avkastning, real. och oreal. 4,60% 9,60% 

Investeringarnas sjä lvfinansieringsgrad Målet är inte uppfyllt. 
ska överstiga 100% dvs finanserias med 

Löpande verksamhetens kassanöde (tkr) 6115 11374 I?, \ egna medel. Självfinansieringsgraden 
mäts som den löpande verksamhetens Totalt kapitalbehov (tkr) 6 380 10 203 

kassanöden i relation till totalt kapitalbe- Självfinansieringsgrad investeringar 96% 111% 
hov och redovisas i procent. 

Det egna kapitalet bör minst motsvara Målet är uppfyllt. 
självrisken för den största medlemskom-

Eget kapital per 31 december (tkr) 14 384 12 861 #~ munen då staten täcker kostnadskrävan-
Självrisk Örebro (tkr) de insatser enligt lagen om skydd mot 5 772 5 481 ......, ..... I 

olyckor. 

Verksamhetsmål 

En hög omsättning av vår räddningspersonal I beredskap (Rlb) är Inte bara kostsamt, utan också en försämring av tryggheten 
för våra medborgare. Brandstationer på orter med hög personalomsättning tappar såväl kompetens som erfarenhet och 
kostnaderna för att utbilda en nyanställd Rlb kan handla om 50-70 tkr. Därför är det vårt mål att behålla de anställda Inom 
förbundet så långt det är möjligt. 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Omsättningen på räddningspersonal i Målet är inte uppfyllt. 
beredskap inom Nerikes Brandkår ska Under 2018 var personalomsättningen 11,5%, vilket är en ökning 

~~I 
minska. från 2017 då siffran låg på 11%. 

Som åtgärd för att bibehålla vår personal kommer vi att sjösätta 
projektet "Statushöjande åtgärder för Ribl". Syftet är att skapa en 
arbetsmiljö och god atmosfär på varje brandstation. Vi arbetar också 
aktivt med våra medlemskommuner för att försöka hitta lösningar. 

Vi lägger både tid och pengar på vårt material ute på förbundets 28 brandstationer. Därför är det viktigt att vi har fungeran-
de rutiner och system för detta. 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Under 2018 ska vi införa ett digitalt Målet är delvis uppfyllt. 
inventariesystem samt genomföra sta- Systemet Drägerware är under implementering. 
tionsinventering. Vi har under 2018 lagt in i mycket av vårt material i systemet, men #r f-~ , har ännu inte fått in besiktning- och serviceintervaller. Arbetet kom- ~ ~ \ 

mer att fortsätta under 2019. 
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Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys 

Utfall Utfall Budget Avvikelse utfall 

Resultaträkning (tkr) Not 2018 2017 2018 mot budget 2018 

Verksamhetens intäkter 1 21876 13 633 15 412 6464 

Verksamhetens kostnader 1 -181 252 -164 492 -173 596 -7 656 

Av- och nedskrivningar 1,5 -7 216 -6 777 -8 293 1077 

Verksamhetens nettokostnader 1 -166 592 -157 636 -166 477 -115 

Medlemsbidrag 4 168 463 157 498 168 463 0 

Finansiella Intäkter 2 1416 309 250 1166 

Finansiella kostnader 3 -76 -85 -50 -26 

Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt 3 -1688 -1664 -1886 198 

Arets resultat 14 1523 -1578 300 1223 

Balansråkning (tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar 122157 119 617 

Anläggningstillgångar 60219 61179 

Materiella anläggningstillgångar 5 60219 61179 

Omsättningstillgångar 61938 58438 

Fordringar 6 12 350 9117 

Kortfristiga placeringar 7 31647 34192 

Kassa och bank 8 17 941 15 129 

Eget kapital, avsättningar och skulder 122157 119 617 

Eget kapital 9 14384 12 861 

-därav årets resultat 1523 -1578 

Avsättningar 10 84 788 80937 

Skulder 22985 25 819 

Långfristiga skulder 11 0 126 

Kortfristiga skulder 12 22 985 25 693 

Ansvarsförbindelser 0 0 

Pensioner intjänade före medlemskammunernas inträde st<lr medlemskommuerna för. 

Finansieringsanalys (tkr) Not 2018 2017 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 1523 -1578 

Justering för av- och nedskrivningar 1,5 7 216 6 777 

Justeringar för rörelsekapitalets förändring 13 3 318 1 586 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12057 6 785 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 233 437 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -2 709 4152 

Medel från den löpande verksamheten 6115 11374 

lnvesterlngsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 5 -6 380 -10 203 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 533 411 

Medel från investeringsverksamheten -5 847 -9 792 

Finanslerlngsverksamheten 

Amortering av långfristiga skulder 12 0 -491 

Medel från finanasleringsverksamheten 0 -491 

Arets kassaflöde 7,8 268 1091 

likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar 7,8 49 321 48 230 

likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar 7,8 49 589 49 321 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella 
ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Grundläggande redovisnings
principer 
Intäkter överstigande 25 tkr exklusive 
moms som influtit efter årsskiftet, men 
som avser redovisningsåret har bokförts 
som tillgång och tillgodoförts resultatet 
år 2018. 

Leverantörsfakturor överstigande 25 tkr 
exklusive moms som inkommit efter års
skiftet, men som avser redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastat resultatet 
år 2018. 

Lönerna för räddningspersonalen i bered
skap (Rib) och värnen har periodiserats. 
Intjänade och ej uttagna semester- och 
övertidsersättningar har redovisats som 
interimsskuld. 

Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella påslag i samband med löne
redovisningen. 

De påslag som använts är följande: 

Kommunalt avtalsområde 38,17% 

Övriga 31,42% 

Den avtalsjustering avseende löner för Rib, 
som betalades ut i juli månad och som 
avser perioden 2018-05-01-2019-04-30, 
har inte periodiserats. Skälet till detta är 
att utbetalningen skett till all Rib som var 
anställda vid utbetalningstillfället. Något 
krav på återbetalning om anställningen 
avslutas innan 2018-04-30 finns inte, vilket 
innebär att något krav på motprestation 
inte föreligger. Bokföringen av kostnaden 
bedöms därför ske i samband med att den 
uppstår. 

Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för särskild avtalspension, 
förmånsbestämd ålderspension, efterle
vandepension samt finansiell kostnad, har 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten för denna del. 

Ränteuppräkningen har redovisats som en 
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda 
ålderspensionen har avsatts maximalt och 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten. 

Pensionsutbetalningar har minskat pen
sionsskulden. 

I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern 
i pensionsberäkningen från 59 år till 60 

år då det visat sig att den genomsnittliga 
faktiska pensionsåldern överstiger 60 år. 
Det medförde att kommunalförbundets 
avsättningar till framtida pensioner sänktes 
2009 och avsättning inklusive löneskatt 
minskade. Återföringen redovisas i en 
balansfond inom det egna kapitalet. 

Fordringar äldre än ett år betraktas som 
osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits. 

Materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräk
ningen upptagits till anskaffningsvärdet 
minskat med årliga avskrivningar. Med 
anläggningstillgångar avses objekt med 
en ekonomisk livslängd om minst tre år 
och med en total utgift på ett prisbasbe
lopp exklusive moms. 

Avskrivningar 
I balansräkningen är anläggningstillgång
arna upptagna till anskaffningsvärdet 
minskat med investeringsbidrag, avskriv
ningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs 
av planenligt efter tillgångarnas nyttjan
deperiod. Avskrivningarna påbörjas när 
anläggningarna tas i bruk. Längden på av
skrivningarna grundar sig på den genom
snittliga livslängden hos Nerikes Brandkår 
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och med ledning från de avskrivningstider 
som Rådet för kommunal redovisning re
kommenderar. 

Stora fordon 20 år 

Mindre lastfordon 10 år 

Båtar 10 år 

Mindre fordon 7 år 

Hydrauliska räddingsverktyg 7 år 

Maskiner och inventarier 5 år 

Kommunikationsutrustning 3 år 

Nedskrivningar av tillgångar 
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har 
ett lägre värde än vad som kvarstår efter 
planenliga avskrivningar, ska tillgången 
skrivas ned till det lägre värdet om värde
nedgången kan antas vara bestående. 

Kortfristiga placeringar har värderats till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen. 

En nedskrivning ska återföras om det inte 
längre finns skäl för den. 

Övrigt 
Kommunalförbundet använder kontopla
nen Kommun-Bas 13. 



Noter 

Not 1 Verksamhetens nettokostnader (tkr) 2018 2017 

Verksamhetens Intäkter 

Automatiska brandlarm 7 661 4 769 

Avtal 4 699 3 869 

Extern utbildning 1386 2 026 

Myndighetsutövning 1512 912 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 533 411 

Krisberedskap 0 750 

Övriga intäkter 614 896 

Jämfäre/sestörande poster 

Ersättning MSB skogsbrander 3 652 0 

Ersättning andra räddningstjänster skogsbränder 1819 0 

Verksamhetens Intäkter enligt resultaträkningen 21876 13 633 

Verksamhetens kostnader 

Entreprenader, bidrag, konsulttjänster .4 875 .3 666 

Arvoden och löner till arbetstagare -88099 ·81028 

Personalomkostnader ·32 901 -30 140 

Pensionskostnader inkl. löneskatt .9 452 .7 876 

Personalsociala kostnader ·2 864 -1880 

Lokaler -25 456 -25 200 

Materiel ·14 929 ·12 306 

Övriga kostnader ·2 676 ·2 396 

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen ·181252 -164 492 

Avskrivningar .7 216 ·6 777 

Summa avskrivningar och nedskrivningar .7 216 ·6 777 

Verksamhetens nettokostnader ·166 592 -157 636 

Not 2 Finansiella intäkter (tkr) 2018 2017 

Resultat från värdepapper, återföring nedskrivning 

Summa 

1416 

1416 

309 

309 

Not 3 Finansiella kostnader (tkr) 2018 2017 

Räntekostnader förbundsmedlemmar .45 -85 

varav; Lindesberg .45 -84 

Nora 0 ·l 

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt -1 688 ·1664 

lnlåningsavgift ·31 0 

Summa ·1 764 -1 749 

Not 4 Kommunbidrag (tkr) Förbundsmedlem Ägarandel(%) 2018 2017 

Örebro 48,6 79 728 76863 

Lindesberg 14,3 23 506 22 661 

Kumla 11,2 18 423 17 761 

Hallsberg 7,5 12 229 11 790 

Laxå 4,5 7 307 7044 

Nora 4,1 6670 6 431 

Askersund 3,6 5 876 5 665 

Lekeberg 3,1 5082 4900 

Ljusnarsberg 3,1 5137 

Summa 100 163 958 153115 

Hyresbidrag Lindesberg 4 505 4 383 

Summa 168 463 157 498 
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Noter 

Not 5 Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 152 875 144 566 
Arets investeringar 6 380 10 203 
Pågående investeringar 21 0 
Arets försäljningar/utrangeringar -1056 -1894 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 158 220 152 875 
Ingående av- och nedskrivningar -91696 -86 779 
Årets avskrivningar -7 216 -6 777 
Arets försäljningar/utrangeringar 911 1860 

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -98 001 -91696 
Planenligt restvärde 60219 61179 
Spec. per inventarieslag, bokförda värden 

Byggnader och tekniska anläggningar 846 891 
Fordon och övriga transportmedel 53 346 54 206 
Räddningstjänstmaterial 3 574 4069 
Reservkraftsaggregat 52 188 
Övriga inventarier inkl. datorer 2 380 1825 
Pågående investering 21 0 
Bokfört värde 60219 61179 

Not 6 Kortfristiga fordringar (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

Kundfordringar 4 276 3 095 
Interimsfordringar 5 544 2 574 
Moms 1536 2 036 
Fordringar hos leverantörer (afa/Fora, SKV) 965 1407 
Övrigt 29 5 
Summa 12350 9117 

Not 7 Kortfristiga placeringar (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

AIO OMX Stockholm 30 Index 7028 7028 
Garantum Autocall Sv bolag Kombo 0 3 012 
Lannebo Corporate Bond (pension) 7 220 6990 
Strukturinvest, AIO Eu småbolag {pension) 0 3099 
AIO VAL Carnegie Corporate Bond (pension) 6054 6054 
AIO Europa vs USA, Strukturinvest (pension) 0 3009 
Nordic Cross 5000 S000 
AIO Asien 31S0 0 
AIO Framtidens energi 3 195 0 
Summa 31647 34192 

Not 8 Kassa och bank (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

Oeposit investering 3 300 0 
Nordea/Swedbank 14 641 1S 120 
Nordea depå 0 9 
Summa 17941 15129 

Not 9 Eget kapital (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående eget kapital 12 861 14 439 
varav Resultatutjämningsreserv 553 553 
varav Balansfond 09 • 4 971 4 971 

Årets resultat 1 523 -1 578 
Summa 14 384 12 861 

• 2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensions medel och löneskatt. Aterföringen uppstod 
efter att beräknad pensionsålder höjdes frön 59 ar till 60 år i pensionsskuldsberökningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. 
Syftet med balansfonden ör att kunna reglera eventuella framtida negativa remltot orsakade av oförutsedda pensions kostnader. 
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Noter 

Not 10 Avsättningar (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

Pensionsavsättningar 68 232 65 136 

varav Förmånbestämd å/derspension (FAP) 13535 10506 

varav Särskild avta/spensian räddningstjänst (SAP-R) 54532 54443 

varav pension till efterlevande 117 155 

varav PA-KL pensioner 33 17 

varav OPF-KL 0 16 

Löneskatt på pensionsavsättningar 16 556 15 802 

Summa 84 788 80938 

Not 11 Långfristiga skulder (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

Lindesberg 

Summa 

0 

0 

126 

126 

Not 12 Kortfristiga skulder (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

Kortfristig del av långfristiga skulder 126 491 

Kotfristig skuld till medlemskommuner 0 1079 

Leverantörsskulder 3 829 5 812 

Personalens källskatt 2 352 2115 

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift 3 596 3 327 

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 6115 6224 

Löneskatteskuld 568 287 

Upplupen arbetsgivaravgift, december 2 283 2 081 

Avgiftsbestämd ålderspension 3 883 3 952 

Övriga interimskulder 233 325 

Summa 22 985 25 693 

Not 13 Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2018-12-31 2017-12-31 

Förändring avsatta pensioner 

Löneskatt pensionsavsättningar 

Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar 

Summa 
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3 097 

754 

-533 

3 318 

1580 

383 

-377 

1 586 



Fem år i sammandrag 

Fem år i sammandrag 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal invånare i förbundet 254 875 246 302 241957 239087 236 260 

Nettokostnadernas andel av kommunbidraget(%) 99 100 100 98 99 

Nettokostnad/invånare (kr) 654 622 619 588 591 

Medlemsbidrag/invånare (kr) 661 622 620 601 598 

Externa intäkter (tkr) 21876 13 713 15 526 15 528 15 969 

Finansnetto (tkr) -348 -1440 -789 -901 233 

Arets resultat (tkr) 1523 -1578 -519 2050 1 746 

Nettoinvesteringar (tkr) 6 383 10 203 9 879 2 283 4 397 

Tillgångar (tkr) 122 157 119 617 115 571 113 470 112 779 

Långfristiga skulder och avsättningar (tkr) 84 788 81063 79 591 73 990 71980 

Eget kapital (tkr) 14 384 12 861 14 439 14 958 12 909 

Soliditet (%) 12 11 12 13 11 

Likviditet (tkr) 17 941 15129 17030 11178 15 492 

Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder)(%) 262 227 268 267 241 

Långfristig låneskuld (tkr) 0 126 617 1162 1930 

Avsatt till pensioner (tkr) 84 788 80937 78 974 72 828 70050 

Antal anställda- ej semestervikarier 515 487 473 471 474 

Antal insatser- totalt (st) 2 919 2 854 2 973 2 673 2 450 

Brand i byggnad (st) 299 327 346 484 478 

Brand ej i byggnad (st) 409 359 406 18 20 

Trafikolycka (st) 486 548 519 523 395 

Antal automatlarm (st) 963 907 973 910 823 

Antal utförda/planerade tillsyner (st) 249/350 158/250 248/350 323/450 450/440 

Andel utförda tillsyner av planerade (%) 71 63 71 72 102 

33 



Revisionsberättelse 

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår - Revisorerna 

Kommunfullmäktige I 
Örebro kommun 
Lindesbergs kommun 
Kumla kommun 

Hallsbergs kommun 
Laxå kommun 
Nora kommun 

Revisionsberättelse för år 2018 

Askersunds kommun 
Lekebergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2018. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbndets 
revisionsreglemente. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse" 
och därtill fogade bilagor nr 2-5. I revisorernas redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration. 

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, 
tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Direktionen har i budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 samt årsredovisning 2018 angett verksamhetsmål och rikt
linjer som är kopplade till begreppet "god ekonomisk hushållning". Man har beslutat om fyra finansiella mål och två verk
samhetsmål. Av redogörelsen framgår att tre av de fyra finansiella målen uppfyllt dock inte verksamhetsmålet. De mål som 
inte uppfyllts avser att verksamhetens nettokostnader inte ska överstiga medlemsbldraget samt att personalomsättningen för 
räddningspersonal i beredskap skulle minska jämfört med föregående år. Orsaken till årets underskott är ett särskilt beslut av 
Direktionen att göra större inköp utöver budgeterade belopp och avser därför Inte den ordinarie verksamheten. 

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning i huvudsak är uppnått varför slutsatsen är att man 
bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt effektivt sätt. 

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 

Örebro 2019-03-11 

,r{ ( ,· ) 
,, ... , 7 .-<l ,-((-[1,7 

Kurt•Erlk GuUberg 
,·) ½ .• 

I /9/(-tl~;:/'-'.,,. 
1~oland Karlsson 

I 

ll/ .. lll~1i 1-1, b~risuna MOnlzlng/ 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse {nrl) samt De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr2-5) 

Ncrikcs /Jrandkå~ tackar Jan för iång och 
ltiogen tjänst och önskar'all lycka:', 

Jan var med från start 
Vi vill uppm/irksamma Jan Rohlen, en 
av våra mest trogna förtroendevalda 
som efter 20 år i revisionen har valt 
att avsäga sig sitt uppdrag inför kom
mande mandatperiod. 

Jan har varit med sedan kommunal
förbundet Ncrikes Brandkår bildades 
1998. Första året som ledamot och se
dan som ordförande från 1999 till och 
med 2018. 

Efter att ha suttit över tre mandatpe
rioder tycker han nu att det är dags att 
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kliva av för att istället prioritera friti
den och sommarstugan i Dalarna. 

- Under den tid jag har varit här 
har det hänt enormt mycket med 
förbundet, berättar Jan. Frän att ha 
varit mer av en "ren brandkår" har 
verksamheten breddats och vuxit, 
såväl r,cografiskt som när det gäller 
uppdraget och samverkan. Nerikes 
Brandkår har verkligen legat i fram
kant i utvecklingen och det har va
rit mitt roligaste och mest givande 
revisionsuppdrag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Direktionen Nerlkes Brandkår 

§ 5 Dnr 2019/8-2 

Bokslut 2018 

Sammanträdesdatum 
2019-03-08 

Protokoll 1- 2019 

Brandchef PO Staberyd be-rättar om större händelser i verksamheten under året som gått och 
ekonomichef Helena Luthman redogör för den ekonomiska ställningen I bokslutet för 2018. 

Sida 6 av 13 

2018 var skogsbrändernas år. Den långvariga torkan som startade redan I maj månad ledde till bränder 
och ständiga återställningar som avlöste varandra I en sällan skådad takt. Under perioden 22 maj - 19 
augusti hade Nerikes Brandkår totalt 150 larm gällande mark- och skogsbränder. Den 14 juli mellan 
klockan 13.00--23.00 pågick elva skogsbränder samtidigt. I princip alla styrkor har varit ute och bekämpat 
skogsbränder, samtidigt som material och fordon har använts maximalt. Alla har ställt upp på ett 
fantastiskt sätt, både Internt och ute i samhället. Nerlkes Brandkår klarade sommaren utan riktigt stora 
och långdragna Insatser, en förklaring till detta är man i det initiala skedet såg till att dra på ordentligt 
med resurser. 

Under början av året har en del tid lagts på vår nyaste medlemskommun Ljusnarsberg. 

Arbetet med att få fram ytterligare en brandstation I Örebro tätort har fortsatt under året. En arbetsgrupp 
har fått fram förslag på tomt samt att arkitekten har tagit fram enklare skisser för att visa hur tomten kan 
bebyggas. 

Projektet med den samhällsgemensamma larm och lednlngscentraien har pågått enligt plan. Under slutet 
av 2018 började ett förslag på hyressättnlng ta form. 

I maj månad påbörjades ett samarbete med Västra Mälardalens Räddnlngstjänstförbund och 
Skinnskattebergs kommun om en utökad ledningsorganlsatlon som bemannas dygnet runt av minst fem 
befäl. 

Årets resultat blev ett överskott på 1523 tkr, vilket är 1223 tkr bättre än budgeterat. Största orsakerna 
till överskottet är reavinster I samband med försäljning av värdepapper samt betydligt lägre 
lnvesterlngstakt än tidigare, vilket Innebär lägre avskrivningar. Kostnaden för sommarens skogsbränder 
har tlll stor del täcks av ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra Intäkter 
förknippade med skogsbränderna. 

Av de tretton uppsatta prestatlonsmålen är tio helt uppfyllda samt tre delvis uppfyllda. 
J 

Utöver prestatlonsmålen finns också sex mål kopplat till god ekonomisk hushållning, fyra av finansiell 
karaktär samt två kopplat tlll verksamheten. Av dessa uppnås tre mål, den flnanslella målsättningen om 
självflnansleringsgraden på våra Investeringar har Inte riktigt uppnåtts, årets kassaflöde har inte varit 
tlllräckllgt. 

De två mål som är kopplat mot verksamheten har Inte uppnåtts. Personalomsättningen på vår 
räddningspersonal I beredskap (Rlb) har Inte minskat mot föregående år och arbetet med att Införa det 
digitala Inventariesystemet har kommit halvvägs. 

Justerandes signaturer Utdrag bestyrks 



Direktionen Nerlkes Brandkår 

Direktionen beslutar: 

- Att godkänna upprättat bokslut per 2018-12-31, 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-03-08 

Protokoll 1 - 2019 

Sida 7 av 13 

att föreslå kommunfullmäktige i Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Aske~sund, 
Lekeberg och Ljusnarsberg att godkänna 2018 års redovisning, samt 

att beslutet är omedelbart justerat. 

~s;~7 
Ameer Sachet/ordförande 

A~---. -
Ulf Södersten/Justerare 

Justerandes signaturer Utdrag bestyrks 



Kommunfullmäktige i 
Örebro kommun 
Hallsbergs kommun 
Laxå kommun 

Kumla kommun 
Lekebergs kommun 
Askersunds kommun 

Revisionsberättelse för år 2018 

Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av 
direktionen under år 2018. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed I kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan "Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-5. I revisorernas 
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration. 

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms I allt 
väsentligt vara rättvisande. 

Direktionen har i budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 samt årsredovisning 2018 
angett verksamhetsmål och riktlinjer som är kopplade till begreppet "god ekonomisk 
hushållning". Man har beslutat om fyra finansiella mål och två verksamhetsmål. Av 
redogörelsen framgår att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts dock inte 
verksamhetsmålet. De mål som inte uppfyllts avser att verksamhetens nettokostnader inte 
ska överstiga medlemsbldraget samt att personalomsättningen för räddningspersonal i 
beredskap skulle minska jämfört med föregående år. Orsaken till årets underskott är ett 
särskilt beslut av Direktionen att göra större Inköp utöver budgeterade belopp och avser 
därför inte den ordinarie verksamheten. 

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning i huvudsak är 
uppnått varför slutsatsen är att man bedrivit verksamheten på ett ekonomisk effektivt sätt. 

VI tillstyrker att förbundsdlrektlonen och de enskilda förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet. · 

VI tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 
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1. Sammanfattning 

Revisorernas uppgift är bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande vilket innebär att 
bedöma om de är upprättade i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämplig 
normgivning, främst Rådet för kommunal redovisning. Granskningen sker utifrån ett 
väsentlighets- och riskperspektiv för att besvara följande revisionsfrågor: 

a) Ger den upprättade årsredovisningen tillräcklig upplysning om verksamhetens utfall, 
dess finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och 
ekonomiska ramar? 

b) Är räkenskaperna rättvisande? 
c) Är efterlevnaden av balanskravet uppfyllt? 
d) Är årets resultat enligt årsredovisningen och under året bedriven verksamhet förenlig 

med "god ekonomisk hushållning"? 

Revisionsbevis: 

a) Vår sammanfattande bedömning är att årsredovisningen innehåller de upplysningar 
som krävs avseende verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning i 
förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

b} Vår bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande i enlighet med 
gällande lagar och god redovisningssed. 

c) Vi instämmer i kommunalförbundets bedömning att man uppfyller balanskravet. 

d) Förbundet ska, enligt kommunallagen, i sin budget och verksamhetsplan ta fram mål 
som är av särskild vikt vid bedömningen av om man uppnått "god ekonomisk 
hushållning". Det ska anges både verksamhetsmål och finansiella mål. 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om dessa mål uppnåtts. 

Man har beslutat om fyra finansiella mål och två verksamhetsmål. Av redogörelsen 
kan man se att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts medan målet om en själv
finansiering av investeringar inte helt uppfyllts. Verksamhetsmålen, som avsåg dels en 
minskning av personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap jämfört med 
föregående år, dels ett införande av ett digitalt inventariesystem samt genomförda 
stationsinventeringar, har inte uppfyllts respektive delvis uppfyllts. Arbetet är påbörjat 
och ska avslutas under 2019. 

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning är tillräckligt 
bra varför slutsatsen är att man i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ekonomisk 
effektivt sätt. 
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2. Inledning 

Kravet på att upprätta extern årsredovisning framgår av Kommunala redovisningslagen 
(KRL). Vidare berörs den kommunala redovisningen av uttalanden av Rådet för 
kommunal redovisning och även i tillämpliga delar av normgivning från Redovisnings
rådet och Bokföringsnämnden. Det är enligt kommunallagen Direktionen som ansvarar 
för att årsredovisningen upprättas och att den är korrekt. 

Nerikes Brandkår har upprättat en årsredovisning som innehåller följande delar: 
• Förvaltningsberättelse innehållande bl.a. en beskrivning av organisation, vision, 

verksamhetside och uppdrag, mål, redovisning från olika verksamhetsområden och 
viktiga händelser, personal redovisning samt ekonomisk översikt bestående av t.ex. 
drifts- och investeringsredovisning, analys av balanskravsresultateUresultatutjämnings
reserv, information om placerade medel samt uppföljning av prestationsmål och de 
mål som kopplats till god ekonomisk hushållning. 

• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Finansieringsanalys 
• Redovisningsprinciper och noter 
• Fem år i sammandrag 

3. Syfte 

Revisorernas uppgift är bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande vilket innebär att 
bedöma om de är upprättade i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämplig 
normgivning, främst Rådet för kommunal redovisning. Granskningen sker utifrån ett 
väsentlighets- och riskperspektiv för att besvara följande revisionsfrågor: 

• Ger den upprättade årsredovisningen tillräcklig upplysning om verksamhetens utfall, 
dess finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och 
ekonomiska ramar? 

• Ar räkenskaperna rättvisande? 
• Ar efterlevnaden av balanskravet uppfyllt? 
• Ar årets resultat enligt årsredovisningen och under året bedriven verksamhet förenlig 

med "god ekonomisk hushållning"? 
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3.1 Metod 
Revisionen i Nerikes Brandkår har gett EY i uppdrag att genomföra granskning av 
årsredovisningen 2018 i enlighet med ovanstående revisionsfrågor. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att vi planerat och genomfört granskningen 
baserat på vår bedömning av risk och väsentlighet för att kunna bedöma om årsredo
visningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamheten. Vår granskning 
omfattar därför ett urval av underlag för den information som ingår i årsredovisningen och 
utesluter därför inte att det kan förekomma andra felaktigheter än vad som kan ha 
redovisats här. Vi har granskat underlag, bilagor och specifikationer till årsredovisningens 
olika delar. Vi har också granskat jämförelseuppgifter från föregående år samt uppgifter 
från fastställd budget för 2018 inkl. godkända omdisponeringar. 

4. Granskning av årsredovisningen 

4.1 Förvaltningsberättelse 
Vi har granskat innehållet i förvaltningsberättelsen så att den innehåller obligatoriska 
uppgifter om bl.a: 

händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter 
utgången av räkenskapsåret 
förhållanden, som inte ska redovisas i resultat- eller balansräkning, men som är 
viktiga för bedömning av ekonomin 
förväntad framtida utveckling 
personalförhållanden t.ex. obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 

Noteringar: 
Beskrivning av verksamhet, utfall av mål mm 
Texten i förvaltnings berättelsen ger enligt vår bedömning en överskådlig information om 
vision, verksamhetside och mål samt om den verksamhet som bedrivits. Den beskriver 
också de speciella händelser som inträffat under 2018 och vad man tror är viktigt i 
framtiden. Informationen är indelad i en första övergripande beskrivning av väsentliga 
händelser och följs därefter av en beskrivning av fastställd vision, verksamhetside och 
övergripande s.k. inriktiningsmål. Man beskriver några områden som bedömts särskilt 
intressanta att belysa detta år. 

Man beskriver utifrån vision och verksamhetside vilka inriktningsmål Direktionen beslutat 
om och hur dessa brutits ner i mätbara prestationsmål samt i några specifika mål vilka 
syftar till att utvärdera god ekonomisk hushållning. För att överskådligt beskriva årets 
utfall har man redovisat en grafisk presentation i slutet av förvaltningsberättelsen som på 
ett tydligt sätt visar om målen uppfyllts, helt, delvis eller inte alls. Utöver den grafiska 
presentationen beskriver man målet och mätresultatet för en bättre förståelse av utfallet. 
Vi noterar alt man bedömt att alla prestations mål uppfyllts helt eller delvis. Man förklarar 
tydligt varför utfallen blivit som de blivit och vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
förbättra detta. Läsaren kan själv göra sin egen bedömning utifrån presenterad 
information. 

(5) 



EV 
Buili;linc;i a betti;r 
workinq world 

"God ekonomisk hushållning" 
Vi har granskat förvaltningsberättelsen avseende utvärdering av måluppfyllelse som 
kopplats till begreppet "god ekonomisk hushållning". 

Förbundet ska, enligt kommunallagen, i sin budget och verksamhetsplan ta fram mål som 
är av särskild vikt vid bedömningen av om man uppnått "god ekonomisk hushållning". Det 
ska anges både verksamhetsmål och finansiella mål. Förvaltningsberättelsen ska inne
hålla en utvärdering av om dessa mål uppnåtts. Man har beslutat om fyra finansiella mål 
och två verksamhetsmål. Av redogörelsen kan man se att tre av de fyra finansiella målen 
uppfyllts. Av verksamhetsmålen har ett bedömts som ej uppfyllt samt det andra som 
delvis uppfyllt. Verksamhetsmålet, som avser en minskning av personalomsättningen, för 
räddningspersonal i beredskap, jämfört med föregående år, har inte uppfyllts. 
Omsättningen uppgick föregående år till 11 % och har i år ökat till 11,5%. Det andra 
verksamhetsmålet avser införande av ett digitalt inventariesystem samt genomförande av 
stationsinventeringar. Man konstaterar att arbetet är inlett men inte färdigställt under 2018 
utan kommer att fortsätta även under 2019. Av de finansiella målen uppnådde man inte 
fullt ut en 100%-ig självfinansieringsgrad för investeringar utan slutade med ett utfall på 
96%. 

Personalredovisning 
Under avsnittet om personal redogörs för ett antal olika mätetal avseende personal
statistik mm samt också obligatoriska uppgifter om sjukfrånvaro. Man redovisar totala 
uppgifter fördelat på kvinnor och män då antalet kvinnor är sä många att dessa uppgifter 
inte kan identifieras till enskilda individer. Härav framgår att totala sjukfrånvaron är lägre 
(avser en minskning av långtidssjukfrånvaro bland kvinnor, 50 år och uppåt). 
Personalomsättning har minskat för heltidsanställda men är litet högre för deltids
personalen. Det är fortsatt ett större antal möjliga pensionsavgångar de närmaste fem 
åren även om en viss minskning nu noteras. Den ökning i antal anställda som syns beror 
på att man har en ny medlemskommun från 2018 genom Ljusnarsbergs kommun. 

Ekonomisk översikt 
Avsnittet Ekonomisk översikt innehåller beskrivningar av ett antal väsentliga ekonomiska 
och finansiella områden samt utvärderar väsentliga avvikelser mot budget. Vi har 
granskat dessa uppgifter mot underlag och bedömer att de är korrekta och ger en 
relevant beskrivning av för året speciella händelser. 

Häri redovisas även drifts- och investeringsredovisningen. I driftsredovisningen redovisas 
det ekonomiska utfallet i jämförelse med budget och föregående år. Vi har granskat 
dessa uppgifter mot årets redovisning samt uppgifter i fastställd budget för 2018 och 
föregående års årsredovisning och bedömer att redovisningen är korrekt. 
lnvesteringsredovisningen utvisar de totala investeringarna jämfört med budget. 

Balanskravsresu/tatlresultatutj/Jmningsreserv 
Enligt särskild specifikation behandlas den aktuella situationen avseende balanskravs
resultatet. Arets positiva resultatet korrigeras för vinster från försäljning av inventarier. 
Det uppkommer efter detta ett positivt justerat balanskravsresultat för år 2018 på 990 kkr. 
Detta överskott föreslås balanseras vidare i sin helhet och inget underlag för avsättning 
till RUR (Resultatutjämningsreserv) uppkommer. 
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Placerade medel 
Under särskilt avsnitt redovisas den aktuella placeringssituationen med tillhörande 
nyckeltal avseendet.ex. avkastning och genomsnittlig löptid. Under hösten 2010 antogs 
en uppdaterad finanspolicy. Vår granskning påvisar inte några väsentliga awikelser. 

4.2 Resultaträkning 
Vår granskning av resultaträkningen har syftat till att fastställa: 

att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen, 
att intäkter och kostnader är rätt periodiserade, 
att den överensstämmer med förbundets bokföring samt 
att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning. 

Noteringar: 
Enligt lämnad prognos efter delårsbokslutet per 2018-07-31 bedömdes att året skulle 
sluta med ett mindre överskott på 343 kkr. Arets utfall blev ett överskott på 1 523 kkr, 
således en större avvikelse. Orsaken till prognosavvikelsen beror främst på en för hög 
löpande avsättning av personalkostnader i det s.k. PO-pålägget (personalomkostnader) 
på ca 1,3 mkr. Man har använt sig av det PO-pålägg som rekommenderas av SKL men i 
Nerikes Brandkårs verksamhet förekommer olika nivåer för dessa kostnader varför detta 
generella pålägg blir litet för högt. Vi rekommenderar att man ser över vilket PO-pålägg 
som blir relevant för den egna verksamheten för att försöka komma till ett mera 
rättvisande resultat löpande och inte få de engångseffekter som nu uppkommit. 

Budgeterat resultat för året uppgick till 300 kkr och utfallet blev således till slut 1 523 kkr. 
De främsta positiva anledningarna till awikelsen är reavinst vid försäljning av värde
papper, den ovan beskrivna återföringen av för högt PO-pålägg, lägre avkrivningar samt 
något högre övriga intäkter. De negativa avvikelserna är främst förknippade med 
sommarens stora skogbränder samt högre pensions kostnader är budgeterat. De aktuella 
förhållandena har belysts i årsredovisningen på ett bra sätt, bl.a. på sidan 20 "Ekonomisk 
översikt" samt särskilt effekterna av sommarens bränder på sidan 13 "Den ekonomiska 
sidan av sommarens skogsbränder". 

Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser avseende resultatredovisningen. 
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets intäkter, 
kostnader och resultat samt innehåller de upplysningar som krävs. 
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4.3 Balansräkning 
Vår granskning av balansräkningen har syftat till att fastställa: 

att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen, 
att tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är 
fullständiga, 
att värdering skett enligt kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, 
att ingående balanser överensstämmer med föregående års utgående balanser, 
att den överensstämmer med förbundets bokföring samt 
att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning. 

Noteringar: 
Inga väsentliga avvikelser har noterats avseende balansräkningens poster. 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, eget 
kapital, avsättningar och skulder. Värderingen bedöms korrekt och upplysningar har 
lämnats i tillräcklig omfattning. 

4.4 Finansieringsanalys 
Vår granskning av finansieringsanalysen har syftat till att fastställa: 

att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen, 
att den överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av 
årsredovisningen samt 
att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning 

Noteringar: 
Vi bedömer att finansieringsanalysen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets 
finansiering och investeringar samt att upplysningar har lämnats i tillräcklig omfattning. 

4.5 Redovisningsprinciper och noter 
Vår granskning av redovisningsprinciper och noter har syftat till att fastställa: 

att dessa är lämnade och uppställda i enlighet med kommunala redovisningslagen och 
övriga normgivande organ samt 
att lämnade detaljupplysningar är korrekta och i överensstämmelse med annan 
information i övriga delar av årsredovisningen 

Noteringar: 
Vi bedömer att lämnade upplysningar om redovisningsprinciper och i noter i allt väsentligt 
överensstämmer med lag och gällande normgivning samt att uppgifterna 
överensstämmer med övrig information i årsredovisningen. 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor har noterats i samband med bokslutsgranskningen. För bokslutet har 
ändamålsenliga underlag upprätts för att beskriva ingående poster, beräkningar och 
analyser av utfall. 
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Kommunalförbundet Nerikes Brandkår 
Revisorerna 

Bilaga 1 

Träffar med förvaltningen och övriga gransknlngslnsatser 
Revlslonsarbetet har förutom ovan redovisade granskningar även omfattat löpande träffar 
med förvaltningsledningen och revisorerna har även tagit del av muntliga redovisningar av 
ansvarig personal inom väsentliga områden. 

I slutet av mandatperioden har revisorerna efterfrågat en redovisning över vilka åtgärder 
som vidtagits med anledning av revisorernas förslag till förbättringar I de granskningar som 
genomförts under mandatperioden. Direktionen har avlämnat ett skriftligt svar på detta per 
2018-12-14 ( se Direktionens protokoll). 

Revisorerna har genomfört ett studiebesök hos Västra Mälardalens kommunalförbund i 
Köping där man träffat både räddningschefen och förbundets revisorer för 
erf arenhetsutbyte. 

Revisorernas förvaltning 
Under året har vi haft 6 revisionsmöten inklusive ovannämnda studiebesök. 

Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom 
studiebesök på andra stationer i förbundet och annan information hålla oss underrättade 
om förbundets verksamhet. 

För år 2018 biträder EY oss med revisionstjänster. 

Vårt anslag för 2018 var 707 000 kronor. Ersättning till förtroendevalda inom Nerikes 
Brandkår följer Örebro kommuns arvodesbestämmelser. 
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Kommunalförbundet Nerikes Brandkår 
Revisorerna 

Revisorernas redogörelse för år 2018 

Bilaga 1 

Revisorernas gransknings uppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisions
reglemente och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall 
granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett ända
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar genomförts: 

Delårsrapport 2018 (bilaga 2) 
Syftet med granskningen var att bedöma om delårsrapporten har upprättats enligt de krav 
som ställs i kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed. 

Vår bedömning är att delårsrapporten är upprättad enligt lag och god redovisningssed. 

Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Nerikes 
Brandkårs ekonomiska resultat under perioden januari-juli 2018. 

Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en tillfredsställande redovisning av 
verksamhetens utfall. 

Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en uppföljning och utvärdering av 
verksamhetsmålen samt de finansiella målen med avseende på god ekonomisk hushållning. 

Vår bedömning är att det finansiella resultatet i delårsrapporten avseende perioden januari 
till juli 2018 inte överensstämmer med de fastställda finansiella målen avseende "god 
ekonomisk hushållning" i två av fyra fall. Om man istället bedömer dessa mål utifrån 
helårsprognosen kommer målet om verksamhetens nettokostnader att uppfyllas samt målet 
om självfinansiering nästan att kunna uppnås. Av de två verksamhetsmålen bedöms målet 
om en lägre personalomsättning för deltidspersonalen inte att ha utfallit i nivå med de 
fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning". 

Vår bedömning är att det prognostiserade balanskravsresultatet uppgående till -157 kkr ska 
kunna återställas inom den normala verksamheten redan under 2019 i enlighet med Nerikes 
Brandkårs egen bedömning. 



Kommunalförbundet Nerikes Brandkår 
Revisorerna 

Granskning av rutiner avseende bisysslor (bilaga 3) 

Bilaga 1 

Syftet är att granska om det finns ändamålsenliga, beslutade och kommunicerade riktlinjer 
m.m. för hur arbetet med godkännande av bisysslor ska hanteras hos Nerikes Brandkår. 
Dessutom undersöker vi om hanteringen hos Nerikes Brandkår sker i enlighet med dessa 
riktlinjer och i överensstämmelse med Lag om offentlig anställning (LOA) och Allmänna 
bestämmelser (AB). Följande revisionsfrågor har särskilt belysts: 

• Vilka övergripande riktlinjer och planer finns inom Nerikes Brandkår? 
• Hur är dessa kommunicerade? 
• Har hanteringen av bisysslor genomförts enligt riktlinjerna? 
• Hur sker uppföljning och kontroll? 

Granskningen har genomförts i form av genomgång av aktuella styrdokument, riktlinjer, 
lagtext och annan dokumentation som gäller frågeställningar om bisysslor. Granskning har 
också gjorts mot offentliga register för att bedöma omfattningen av möjliga bisysslor för att 
kunna bedöma genomförandet i enlighet med styrdokumenten. 

Granskningen avser aktuella förhållanden från och med september 2017 då en uppdaterad 
riktlinje för bisysslor fastställts. 

Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har bra övergripande riktlinjer och rutiner för 
hantering av bisysslor som överensstämmer med gällande lag och avtal som behandlar 
dessa frågor. Vi saknar dock information i rilktlinjen för hur man avser att kontrollera och följa 
upp efterlevnaden av reglerna. Då det finns diciplinära följder vid avvikelse mot riktlinjerna 
behövs också en kontroll av efterlevnaden. 

Rutiner för kommunikation av gällande regler finns i tillräcklig omfattning och dessutom finns 
alla handlingar publicerade på Nerikes Brandkårs intranät där alla har tillgång till dem. 

Vi noterar i vår uppföljande granskning att det vid denna tidpunkt endast fanns 4 
dokumenterade beslut avseende bisysslor. Dessa var dessutom daterade i direkt anslutning 
till denna granskning och inte som en direkt följd av den beslutade uppdateringen av riktlinjen 
i augusti/september 2017. Vi har heller inte erhållit några senare dokumenterade beslut 
avseende bisysslor. 

Kontroll och uppföljning av efterlevnaden av reglerna i riktlinjen saknas enligt beskrivning 
ovan. Vid vår uppföljande granskning av om det finns arbetstagare med heltidstjänster, som 
också har engagemang i företag, noterade vi flera sådana där det kan finnas skäl att 
överväga om anmälan borde ha skett eller om det är rätt bedömning att en ej 
anmälningsskyldig bisyssla föreligger. Detta visar att det finns ett behov av någon form av 
kontroll av efterlevnaden för att få en enhetlig, korrekt och rättvis bedömning. 

Vi rekommenderar att Nerikes Brandkår överväger behovet av uppföljande kontroller för att 
se om reglerna i riktlinjen om bisysslor följs som avsett. 

För att rullgöra åtaganden enligt den nya riktlinjen och för att undvika missförstånd om 
anmälan ska ske på nytt, eller kan ha ansetts gjorts sedan tidigare, kan det vara lämpligt att 
bestämma att alla gamla beslut, muntliga eller skriftliga, som inte längre giltiga och kräva att 
alla som berörs gör en förnyad anmälan för ett dokumenterat och aktuellt beslut. 



Kommunalförbundet Nerikes Brandkår 
Revisorerna 

Bilaga 1 

Granskning av rutiner avseende tillsyn av farliga verksamheter 2018 (bilaga 4) 
Syftet är att granska hur man inom Nerikes Brandkår genomför ett kontinuerligt tillsynsarbete 
i samarbete med de berörda verksamheterna för att förebygga uppkomsten av skadliga 
händelser eller minska effekten av dessa. Följande revisions frågor har särskilt belysts: 

• Finns ändamålsenliga, dokumenterade och planerade rutiner hos Nerikes Brandkår för 
tillsynsarbetet av särskilt farliga verksamheter? 

• Har åtgärder vidtagits i tillräcklig utsträckning för dessa verksamheter? 
• Hur sker uppföljning och kontroll? 

Granskningen har genomförts i form av genomgång av aktuella lagar och föreskrifter samt 
interna styrdokument och riktlinjer samt genom intervju med Ulf Smedberg (ansvarig för den 
olycksförebyggande verksamheten). Uppföljning görs av genomförd tillsyn och övning för de 
aktuella verksamheterna. 

Granskningen avser aktuella förhållanden under 2018 och gör inga bedömningar av 
innehållet i och själva resultatet av de genomförda tillsynerna. 

Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har har de övergripande planer och riktlinjer 
för sin inriktning av tillsynsverksamheten genom det fastställda handlings-programmet och 
plan för räddningsinsats. Detta följer också av kraven i Lag om skydd mot olyckor och 
Seveso-direktivet med tillhörande föreskrifter och allmänna råd. 

Registret i verksamhetssystemet Daedalos utgör grunden för den operativa planeringen av 
tillsynsarbetet och måste därför alltid vara uppdaterat för att kunna ge tillförlitliga underlag. 
Den tillsyn som ålligger Nerikes Brandkår har genomförts i rimlig omfattning enligt 
uppgifterna från verksamhetssystemet. Vi noterar vid granskning av utdrag ur registrerat att 
tidpunkt för nästa tillsyn inte framgår för några anläggningar. Vi rekommenderar att registret 
alltid hålls så uppdaterat det går för att ge alla möjlighet till samma uppdaterade information. 

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet sker på en övergripande nivå i enlighet med 
det målsättningar som angetts i handlingsprogrammet. Uppföljningen av dess mål sker i 
delårs- och årsboksluten, årsuppföljning sker av MSB och utvärdering kan också ske via 
granskningar enligt internkontrollplanen samt genom Länsstyrelsens tillsynsbesök. Samtliga 
uppföljningar behandlas av Direktionen och deras beslut protokolleras. 

Vi noterar i vår granskning att ansvaret för planering och tillsyn av farliga verksamheter inte 
alltid åvilar Nerikes Brandkår i första hand. Detta gäller t.ex. för tillsyn av Seveso
verksamheter och i samband med transporter av farligt gods. Trots att det primära ansvaret 
inte åvilar Nerikes Brandkår utgör man en del av den samverkan som olika myndigheter och 
verksamheter förutsätts ha enligt regelverket. Då olyckor från farliga verksamheter och 
transporter av farligt gods kan utgöra en allvarlig risk för människor och miljö i förbundets 
medlemskommuner kan vi bara poängtera vikten av att Nerikes Brandkår fortsätter att ta 
aktiv del av och även initiera samverkan med andra myndigheter och verksamheter i dessa 
frågor. 



Kommunalförbundet Nerlkes Brandkår 
Revisorerna 

Bokslut och årsredovisning 2018 (bilaga 5) 

Bilaga 1 

Revisorernas uppgift är bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande vilket innebär att 
bedöma om de är upprättade i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämplig 
normgivning, främst Rådet för kommunal redovisning. 

Vår sammanfattande bedömning är att årsredovisningen innehåller de upplysningar som 
krävs avseende verksamhetens utrall, finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till 
fastställda mål och ekonomiska ramar. 

Vår bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande i enlighet med gällande 
lagar och god redovisningssed. 

Vi instämmer i kommunalförbundets bedömning att man uppfyller balanskravet. 

Man har beslutat om fyra finansiella mål och två verksamhetsmål. Av redogörelsen kan man 
se att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts medan målet om en själv-finansiering av 
investeringar inte helt uppfyllts. Verksamhetsmålen, som avsåg dels en minskning av 
personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap jämfört med föregående år, dels ett 
införande av ett digitalt inventariesystem samt genomförda stationsinventeringar, har inte 
uppfyllts respektive delvis uppfyllts. Arbetet är påbörjat och ska avslutas under 2019. 

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning är tillräckligt bra 
varför slutsatsen är att man i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ekonomisk effektivt sätt. l 

l 
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1. Sammanfattning 

Enligt kommunallagen skall revisorerna bl.a. pröva om räkenskaperna är rättvisande. De 
skall också bedöma om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de mål som di
rektionen beslutat om. 

Delårsrapporten januari-juli 2018 för Nerikes Brandkår har således översiktligt granskats 
med avseende på följande revisionsfrågor: 

a) är delårsrapporten utformad enligt lag och god redovisningssed 
b) ger delårsrapporten en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska resultat 

under rapportperioden. 
c) visar delårsrapporten på ett tillfredsställande sätt verksamhetens utfall 
d) innehåller delårsrapporten en uppföljning och utvärdering av de budgeterade målen 

avseende •god ekonomisk hushållning• 
e) är resultatet I delårsrapporten I överensstämmelse med de fastställda målen avse

ende •god ekonomisk hushållning" 
f) innehåller förvaltningsberättelsen en beskrivning över åtgärder som kan behöva _vid-

tas för att uppnå ekonomisk balans om årsprognosen uppvisar ett negativt resultat 

Revlsionsbevis: 

a) Vår bedömning är att delårsrapporten är upprättad enligt lag och god redovisningssed. 

b) Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Nerikes 
Brandkårs ekonomiska resultat under perioden januari-juli 2018. 

c) Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en tillfredsställande redovisning av 
verksamhetens utfall. 

d) Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en uppföljning och utvärdering av 
verksamhetsmålen samt de finansiella målen med avseende på god ekonomisk hus
hållning. 

e) Vår bedömning är att det finansiella resultatet I delårsrapporten avseende perioden 
januari till juli 2018 inte överensstämmer med de fastställda finansiella målen avse
ende "god ekonomisk hushållning" I två av fyra fall. Om man istället bedömer dessa 
mål utifrån helårsprognosen kommer målet om verksamhetens nettokostnader att upp
fyllas samt målet om självfinansiering nästan att kunna uppnås. Av de två verksam
hetsmålen bedöms målet om en lägre personalomsättning för deltidspersonalen Inte 
att ha utfallit I nivå med de fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning". 

f) Vår bedömning är att det prognostiserade balanskravsresultatet uppgående till -157 
kkr ska kunna återställas inom den normala verksamheten redan under 2019 i enlighet 
med Nerikes Brandkårs egen bedömning. 

(3) 
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2. Inledning 

Revisionen i Nerlkes Brandkår har gett EV i uppdrag att översiktligt granska delårsrappor
ten januari-juli 2018. 

Kravet på att upprätta delårsrapport framgår av Kommunala redovisningslagen (KRL). 
Där framgår att t.ex. ett kommunalförbund skall upprätta en delårsrapport minst en gång 
om året. Den skall omfatta en period om minst hälften och högst två tredjedelar av räken
skapsåret. 

Vidare framgår av KRL att delårsrapporten skall Innehålla en översiktlig redogörelse över 
utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat sedan förra räkenskaps
årets utgång. Information skall lämnas om: 
• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställ

ning, och 
• sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har Inträffat under rapport-

perioden eller efter dennas slut. 

Delårsrapporten bör ha samma struktur som årsredovisningen, Begrepp och termer skall, 
så långt det är möjligt, överensstämma med de som använts I den senaste årsredovis
ningen. 

Enligt ett tillägg i komr:nunallagen skall revisorerna också bedöma om resultatet i delårs
rapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Denna bedömning skall avse 
både verksamhetsmål och finansiella mål och som är relevanta avseende "god ekono
misk hushållning•. 

I Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation nr 22 om delårsrapport fram
går även mera specifika miriimikrav på innehållet i en delårsrapport. 

(4) 
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3. Syfte 

Revisorerna skall pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i 
delårsrapporten överensstämmer med de mål som direktionen beslutat. 

Som underlag för detta ingår en översiktlig granskning av Nerikes Brandkårs delårsrap
port för tiden januari-juli 2018. 

De revisionsfrågor som skall besvaras är: 

a) är delårsrapporten utformad enligt lag och god redovisningssed 
b) ger delårsrapporten en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska resultat un

der rapporperioden. 
c) visar delårsrapporten på ett tillfredsställande sätt verksamhetens utfall 
d) Innehåller delårsrapporten en uppföljning och utvärdering av de budgeterade målen 

avseende "god ekonomisk hushållning" 
e) är resultatet I delårsrapporten I överensstämmelse med de fastställda målen avseende 

"god ekonomisk hushållning" 
f) innehåller förvaltnlngsberättelsen en beskrivning över åtgärder som kan behöva vidtas 

för att uppnå ekonomisk balans om årsprognosen uppvisar ett negativt resultat 

3.1 Metod 
Den översiktliga granskningen av delårsrapporten Innebär: 
• översiktlig granskning av förvaltningsberättelsens Innehåll och omfattning 
• översiktlig granskning av resultat- och balansräkning och tillhörande noter per 2018-

07-31 
• översiktlig granskning av om resultatet är i överensstämmelse med de beslutade må

len avseende "god ekonomisk hushållning" 
• översiktlig granskning av direktionens beskrivning över periodens utfall avseende både 

verksamhet och ekonomi 

3.2 Avgränsning 
Granskningen av måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning avgränsas till en 
analys av direktionens beskrivning och bedömning så som den framgår av delårsrappor
ten. 

Underlag för granskningen är delårsrapporten, budget för 2018 samt förbundets löpande 
bokföring och bokslutsbilagor avseende delårsbokslutet. Diskussioner har förts med eko
nomichefen. 

(5) 
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4. Granskning av delårsrapporten 

4.1 Delårsrapportens Innehåll och utformning 
För utformning av delårsrapporten finns ingen detaljreglering I KRL. Av förarbetena fram
går dock att en delårsrapport bör ha samma struktur som årsredovisningen. 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i maj 2013 utgett "Rekommendation 22 De
lårsrapport". Denna trädde i kraft från 1 januari 2014. 

Enligt rekommendationen bör en delårsrapport som minimum innehålla: 
- Förkortad förvaltningsberättelse 
- Balansräkning 
- Resultaträkning 
- Vissa andra upplysningar 

De finansiella rapporterna som ingår i delårsrapporten ska upprättas enligt följande: 
- Balansräkning per den aktuella delårsrapportens utgång med jämförelsetal för 

närmast föregående års utgång 
- Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande tid föregå

ende år samt helårsprognos och årsbudget. 

Förbundets delårsrapport Innehåller följande: 
Förvaltningsberättelse Innehållande en beskrivning över väsentliga händelser, 
ekonomisk uppföljning och analys av budgetawikelser samt beräkning av balans
kravsresultat enligt årsprognosen. 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Redovlsnlngsprinciper 
Materiella Investeringar 
Finansiella Investeringar 
Uppföljning av prestationsmål 2018 
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 
Samlad bedömning av samtliga mål 
Uppföljning av utredningsuppdragen 

Noteringar: 
Delårsrapporten för Nerikes Brandkår innehåller de krav som framgår av lag och rekom
mendationer. 
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4.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt KRL och RKR rekommendation 22 ska en delårsrapport innehålla en översikt över 
utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat. I förvaltningsberättelsen ska lämnas 
upplysningar om förhållanden som Inte ska redovisas i resultat- och balansräkningen 
men som är viktiga för bedömningen av ekonomi och ställning. Här ska även redovisas 
händelser av väsentlig art under den redovisade perioden och efter dess slut samt en 
bedömning av den förväntade framtida utvecklingen. Av förvaltningsberättelsen ska 
också framgå väsentliga personalförhållanden samt också övriga förhållanden av bety
delse för styrning och uppföljning av förbundets verksamhet. 

Enligt kommunallagen ska delårsrapporten även innehålla en bedömning av direktionen 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som beslutats avseende god eko
nomisk hushållning. Detta gäller både verksamhetsmål såväl som finansiella mål. 

Enligt RKR:s antagna "Rekommendation 22 - Delårsrapport" framgår att förvaltnlngsbe
rättelsen åtminstone bör Innehålla: 

- Händelser av väsentlig betydelse som Inträffat under eller efter delårsperiodens 
slut men som inte framgår av delårsrapporten 

- Upplysning om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet 
- En övergripande bild av lnvesterlngsverksamheten 
- En redovisning av helårsprognos i förhållande till årsbudgeten 
- En samlad bedömning om målen avseende god ekonomisk hushållning kommer 

att uppnås 
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen 

Noteringar: 
Förvaltningsberättelsen innehåller de delar som beskrivits ovan. Dock har redovisningen 
av investeringsverksamheten gjorts separat efter resultat- och balansräkningen samt be
dömning av uppfyllelse av god ekonomisk hushållning gjorts I slutet av delårsrapporten 
istället för att redovisas Inom förvaltnlngsberättelsen. En samlad bedömning av uppfyl
lelse av god ekonomisk hushållning görs i detta separata avsnitt avseende måluppfyllnad. 

Prognosen för helåret uppvisar ett litet positivt resultat på 343 kkr (budget 300 kkr). Som 
angivits i förvaltningsberättelsen under uppföljning av resultatutfallet samt helårsprognos 
har utfallet hittills belastats hårt av ökade kostnader I samband med de omfattande brän
der som förekommit under sommaren vilket medför att resultatet i delårsrapporten uppgår 
till -2 908 kkr. I prognosen antar man att kostnadsökningen Inte fortsätter på samma sätt 
samt att man kommer att kunna Inhämta bidrag och andra Intäkter som en följd av som
marens insatser. Vissa övriga mindre avvikelser i prognosen samt en större positiv intäkt 
efter omplaceringar av kapitalplaceringar gör att man bedömer att man kommer att återta 
hela underskottet under resterande del av året. På sidan 6 i delårsrapporten redovisas 
justeringarna från budget till helårsprognosen på ett tydligt och pedagogiskt sätt. 
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I förvaltningsberättelsen anges det prognostiserade balanskravsresultatet till -157 kkr. I 
utredningen av balanskravsresultatet har hänsyn tagits tlll realisationsvinster vid avyttring 
av maskiner & inventarier. Man bedömer att detta kan återställas Inom den normala verk
samheten redan under 2019. 

Av separat redogörelse framgår hur förbundets finansiella och verksamhetsmål utfallit 
vilket kan kopplas samman med god ekonomisk hushållning enligt lagkravet. Man bedö
mer att man inte uppfyller två av de beslutade fyra finansiella målen och att man Inte upp
fyller ett av de två verksamhetsmålen. 

I separata redogörelser I slutet av delårsrapporten har de mål, som i verksamhetsplanen 
angetts som kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, utvärderats samt även 
övriga prestationsmål för 2018. Mål, mätmetod, utfall samt kommentar anges på ett över
skådligt sätt. För år 2018 bedömer man att två av de finansiella målen Inte uppfylls. Det 
avser målet att verksamhetens nettokostnader ska understiga medlemsbidraget samt att 
investeringar ska självfinansieras. I delårsrapporten uppgår detta till 106% (måluppfyl
lelse= under 100%) respektive 59% (måluppfyllelse= minst 100%). Utvärderingen har 
gjorts utifrån utfallet i delårsbokslutet vilket, med det då större underskottet, medför att 
målen inte uppnås. Om bedömningen Istället görs utifrån helårsprognosen blir utfallet att 
målet om verksamhetens nettokostnader uppnås samt målet om självfinansiering nästan 
uppnås. Man har också två verksamhetsmål kopplade till begreppet god ekonomisk hus
hållning. Dessa avser personalomsättning för deltidskåren samt att man ska ha funge
rande rutiner och system för att hålla koll på allt material på de 28 stationerna. Målet för 
personalomsättning bedöms ha utfallit negativt, d.v.s. personalomsättningen är fortsatt 
hög. Man bedömer dock att det vid årets slut ska finnas system och rutiner för uppföljning 
av material. 

4.3 Resultaträkning 
Resultaträkningen som förbundet redovisar i delårsrapporten följer uppställningsformen i 
föregående årsredovisning. Här redovisas utfall för perioden med jämförelse till motsva
rande period föregående år, utfall helåret 2017, budget 2018, helårsprognos 2018 samt 
förändringen mellan budget och prognos. 

Noteringar: 
Vi noterar I likhet med vad som angetts i delårsrapporten att verksamhetskostnader ökat 
markant främst till följd av de omfattande bränderna under sommaren. 

Vi har Inga noterade avvikelser från vår granskning. 

Vår bedömning är att resultaträkningen uppfyller kraven i KRL och god redovisningssed 
(RKR:s rekommendation 22 - Delårsrapport}. 
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4.4 Balansräkning 
Balansräkningen som förbundet redovisar i delårsrapporten följer uppställnlngsformen i 
föregående årsredovisning. Här redovisas aktuell ställning vid periodens slut jämfört med 
föregående årsbokslut. 

Noteringar: 
Som underlag för samtliga balansposter finns tydliga och avstämda specifikationer över 
innehållet i respektive post. 

Vi har inga noterade awikelser från vår granskning. 

Vår bedömning är att balansräkningen uppfyller kraven i KRL och god redovisningssed 
enligt RKR:s rekommendation. · 

4.5 Redovlsnlngsprlnclper och noter 
I delårsrapporten anges att man följer de grundläggande redovisningsprinciperna enligt 
KRL och god redovisningssed samt att de är oförändrade jämfört med senaste årsbokslu
tet. 

Man redovisar därutöver vissa specifika redovisningsprinclper. Noter i form av specifikat
ioner till resultat- och balansräkningens poster anges inte i delårsrapporten och är inte 
heller ett krav enligt RKR:s rekommendation. 

Noteringar: 
Vår bedömning är att redovisningsprinciper och specifikationer angivits i enlighet med 
KRL och god redovisningssed. 

4.6 Övrigt 
Man har tillämpat en gräns på 50 000 kronor för periodisering av intäkter och kostnader. 

Som underlag för poster i delårsrapporten finns bra och utförlig dokumentation. Utfallet 
har också analyserats och utvärderats på ett överskådligt och enligt vår bedömning kor
rekt sätt. 
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1. Sammanfattning 

Revisionen I Nerikes Brandkår har givit EY i uppdrag att granska hur man inom 
Nerikes Brandkår hanterar frågan om bisysslor bland arbetstagarna. 

Syftet är att granska om det finns ändamålsenliga, beslutade och kommunicerade rikt
linjer m.m. för hur arbetet med godkännande av bisysslor ska hanteras hos Nerikes 
Brandkår. Dessutom undersöker vi om hanteringen hos Nerikes Brandkår sker i enlig
het med dessa riktlinjer och I överensstämmelse med Lag om offentlig anställning 
(LOA) och Allmänna bestämmelser (AB). Följande revisionsfrågor har särskilt belysts: 

• Vilka övergripande riktlinjer och planer finns inom Nerikes Brandkår? 
• Hur är dessa kommunicerade? 
• Har hanteringen av bisysslor genomförts enligt riktlinjerna? 
• Hur sker uppföljning och kontroll? 

Granskningen har genomförts i form av genomgång av aktuella styrdokument, 
riktlinjer, lagtext och annan dokumentation som gäller frågeställningar om bisysslor. 
Granskning har också gjorts mot offentliga register för att bedöma omfattningen av 
möjliga bisysslor för alt kunna bedöma genomförandet i enlighet med styrdokumenten. 

Granskningen avser aktuella förhållanden från och med september 2017 då en 
uppdaterad riktlinje för bisysslor fastställts. 

Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har bra övergripande riktlinjer och 
rutiner för hantering.av bisysslor som överensstämmer med gällande lag och avtal 
som behandlar dessa frågor. Vi saknar dock information i rilktlinjen för hur man avser 
att kontrollera och följa upp efterlevnaden av reglerna. Då det finns diciplinära följder 
vid avvikelse mot riktlinjerna behövs också en kontroll av efterlevnaden. 

Rutiner för kommunikation av gällande regler finns I tillräcklig omfattning och dessutom 
finns alla handlingar publicerade på Nerikes Brandkårs intranät där alla har tillgång till 
dem. 

Vi noterar I vår uppföljande granskning att det vid denna tidpunkt endast fanns 4 
dokumenterade beslut avseende bisysslor. Dessa var dessutom daterade I direkt 
anslutning till denna granskning och Inte som en direkt följd av den beslutade 
uppdateringen av riktlinjen I augusti/september 2017. Vi har heller Inte erhållit några 
senare dokumenterade beslut avseende bisysslor. 
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Kontroll och uppföljning av efterlevnaden av reglerna i riktlinjen saknas enligt 
beskrivning ovan. Vid vår uppföljande granskning av om det finns arbetstagare med 
heltidstjänster, som också har engagemang i företag, noterade vi flera sådana där det 
kan finnas skäl att överväga om anmälan borde ha skett eller om det är rätt 
bedömning att en ej anmälningsskyldig bisyssla föreligger. Detta visar att det finns ett 
behov av någon form av kontroll av efterlevnaden för att få en enhetlig, korrekt och 
rättvis bedömning. 

Vi rekommenderar att Nerikes Brandkår överväger behovet av uppföljande kontroller 
för att se om reglerna i riktlinjen om bisysslor följs som avsett. 

För att fullgöra åtaganden enligt den nya riktlinjen och för att undvika missförstånd om 
anmälan ska ske på nytt, eller kan ha ansetts gjorts sedan tidigare, kan det vara 
lämpligt att bestämma att alla gamla beslut, muntliga eller skriftliga, som inte längre 
giltiga och kräva att alla som berörs gör en förnyad anmälan för ett dokumenterat och 
aktuellt beslut. 
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2. Inledning 

Revisionen i Nerikes Brandkår har givit EY I uppdrag att granska hur man inom 
Nerikes Brandkår hanterar frågan om bisysslor bland arbetstagarna. 

3. Syfte 

Revisorerna skall bl.a. pröva om väsentliga förvaltnlngsfrågor hanteras på ett 
tillfredsställande sätt Inom Nerikes Brandkår. Som underlag för dessa prövningar 
ligger revislonsplanen där de väsentliga riskerna definierats. 

Denna granskningsrapport utgör underlag för revisorernas bedömning av en av de 
väsentliga revislonsfrågor som Identifierats I planeringen. Syftet är att granska om det 
finns ändamålsenliga, beslutade och kommunicerade riktlinjer m.m. för hur arbetet 
med godkännande av bisysslor ska hanteras hos Nerikes Brandkår. Dessutom under
söker vi om hanteringen hos Nerikes Brandkår sker I enlighet med dessa riktlinjer och i 
överensstämmelse med Lag om offentlig anställning (LOA) och Allmänna bestämmel
ser (AB). Följande revisionsfrågor har särskilt belysts: 

• Vilka övergripande riktlinjer och planer finns Inom Nerikes Brandkår? 
• Hur är dessa kommunicerade? 
• Har hanteringen av bisysslor genomförts enligt riktlinjerna? 
• Hur sker uppföljning och kontroll? 

3.1 Metod 
Granskningen har genomförts I form av genomgång av aktuella styrdokument, 
riktlinjer, lagtext och annan dokumentation som gäller frågeställningar om bisysslor. 
Granskning görs också mot offentliga register för att bedöma omfattningen av möjliga 
bisysslor för att kunna bedöma genomförandet i enlighet med styrdokumenten. 

3.2 Avgränsning 
Granskningen avser aktuella förhållanden från och med september 2017 då en 
uppdaterad riktlinje för bisysslor fastställts. 
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4. Lagar och föreskrifter avseende bisysslor 

4.1 Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) och Allmänna be
stämmelser (AB 16) 
Regelverket enligt Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) Innehållande 
regler om offentliganställdas bisysslor har funnits sedan 1994 och avsåg då enbart 
statligt anställda men från 2002 har reglerna utvidgats att även I vissa delar omfatta 
anställda inom kommun, landsting och kommunalförbund. De paragrafer I lagen som 
gäller också för anställda i kommunalförbund är bl.a. 7 - 7c §§ om bisysslor. Dessa 
anger: 

7§ En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva 
någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan 
arbetstagares opartiskhet I arbetet eller som ka nskada myndighetens anseende. 

7 a§ Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt Informera arbetstågarna om vilka slags 
förhållanden som kan utgöra en bisyssla otillåten enligt 7§. 

7 b§ En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs 
för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. 

7 c§ En arbetglvare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en 
bisyssla som inte är förenlig med 7§ skall upphöra med eller inte åta sig 
bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. 

I Allmänna bestämmelser (AB 16) finns också angivna regler som avser bisysslor. I 
kap. 3 Under anställning, § 8 Bisysslor mom. 1, anges att arbetstagare som har en 
bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för 
bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om denna 
skyldighet. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om man finner att den kan; 

a) Inverka hindrande för arbetsuppgifterna, 
b) Innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 

Vidare anges I samma paragraf I mom. 2 att förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska 
eller Ideella organisationer inte räknas som en bisyssla enligt AB 16. 
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5. Policys och riktlinjer m.m. fastställda av Direktionen 

5.1 Riktlinjer m.m. avseende bisysslor 
Nerikes Brandkår har upprättat en riktlinje för bisysslor vilken senast reviderats per 
2017-08-25. Den första upprättades 2010-12-10, d.v.s. flera år efter ändringarna I 
lagen. 

Syftet med denna riktlinje anges vara att förtydliga Nerikes Brandkårs förhållningssätt 
till bisysslor och anger ramarna för handlingsutrymmet. Den ska också säkerställa en 
enhetlig hantering av bisysslor Inom förbundet. All verksamhet lnom förbundet 
omfattas av riktlinjen men det framgår redan av Allmänna bestämmelser att 
deltidsanställda brandmän Inte omfattas av dessa regler. Ansvaret för att riktlinjerna 
efterlevs åvilar all arbetsledande personal. 

Utöver riktlinjen har man också upprättat en reviderad rutin för bisysslor per 
2017-09-05. Till rutinen finns en bilaga 1. Checklista för bedömning av bisysslors 
förtroendeskadlighet samt en blankett för att anmäla bisysslor. 

Riktlinjen Innehåller I sammandrag följande delområden: 

4.1 Vad lir en bisyssla? 
Man definierar bisyssla som nvarje anställning, uppdrag, syssla som tillfälligt eller 
permanent som en anställd vid Nerikes Brandkår utövar vid sidan av sin anställning 
och som inte hör till den anställdes privatuyn, Det angivna undantaget för förtroende
uppdrag Inom facklig, politisk eller Ideell organisation kan i vissa fall ändå vara en 
otillåten bisyssla om det rubbar förtroendet för opartiskhet i arbetet eller skadar 
myndighetens anseende. Nerikes Brandkårs grundinställnlng är att bisysslor är tillåtna 
om de inte kommer i konflikt med arbetsuppgifterna eller de grunder för förbud som 
anges I lag eller avtal. Bedömning ska göras I varje enskilt fall och är knutet till just den 
individen. Arbetsgivaren kan förbjuda en bisyssla om de Innefattas i följande: 

- De Inverkar hindrande för arbetsuppgifterna (ref. 3 kap. 8§ AB) 
- År en förtroendeskadlig bisyssla (ref. 7§ LOA) 
- Konkurrerar med arbetsgivaren (ref. 3 kap. 8§ AB) 

Frågan om köp eller försäljning gentemot ett företag där en anställd har intressen är 
förtroendeskadligt beror på om den anställde på något sätt är Inblandad I besluts
processen. Det finns regler I attestreglementet som reglerar detta. Man säger dock att 
det kan vara bättra att helt förbjuda köp från företag där den anställde eller dess 
närstående har Intressen. Ersättning till den anställde kan aldrig betalas ut till dennes 
företag för utfört uppdrag utan ersättning ska alltid hanteras via lönesystemet. 
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5.1 lnformatlonsskyldighet 
Arbetsgivarens skyldighet att på ett lämpligt sätt informera arbetstagarna om vad som 
kan utgöra en otillåten bisyssla har uppfyllts bl.a. genom att men tagit fram en 
checklista med bedömnlngskriterler. Man ska även informera arbetstagarna om 
skyldigheten att på eget initiativ anmäla sin bisyssla till arbetsgivaren. Detta har man 
fullgjort genom att både riktlinjen och rutinen finns publicerad på Nerikes Brandkårs 
intranät samt att Information lämnas på arbetsplatsträffar, vid nyanställning och vid 
årliga medarbetarsamtal. 

5.2 Arbetstagarens skyldigheter 
Arbetstagarens skyldighet är att på eget initiativ anmäla blsyssla till arbetsgivaren. Om 
man underlåter att lämna en anmälan eller lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
gör sig skyldig till brott mot avtal och lag. Det kan medföra disciplinpåföljd eller I värsta 
fall grund för uppsägning. 

5.3 Handlllggnlngsordnlng 
Rätten att besluta om förbud mot bisyssla ligger på brandchefen. När det gäller brand
chefens eventuella bisyssla ligger beslutanderätten hos direktionen. Innan beslut 
fattas ska arbetsgivaren utreda sakförhållanden och motivera sitt beslut. Beslutet ska 
vara skriftligt och Innehålla en motivering. Det ska också framgå hur arbetstagaren kan 
överklaga beslutet. 

Rutinen avseende bisysslor anger att syftet med denna är att säkerställa en enhetlig 
hantering Inom Nerikes Brandkår. Omfattning och ansvar är desamma som för 
riktlinjen. I punktform anges en beskrivning av de rutiner som gäller för informations
givning, anmälningsplikten och beslutsprocessen. 

6. Granskning av bisysslor 

6.1 Finns det ändamålsenliga riktlinjer för bisysslor? 
Genom den nya uppdaterade riktlinjen med tillhörande rutin och checklistor finns en 
bra och beslutad dokumentation över hur man Inom Nerikes Brandkår avser att 
hantera frågor om bisysslor. Riktlinjen ansluter till och kommenterar de delar I 
tillämplig lagstiftning och avtal som berör bisysslor för arbetstagarna på ett fullständigt 
sätt. 

Det som saknas I riktlinjen är beskrivningar om hur uppföljning och kontroll av 
efterlevnaden ska ske. Då man överlåter till arbetstagaren att på eget initiativ anmäla 
bisyssla för prövning och anger dispiclinära påföljder för de som inte anmäler behövs 
också en rutin för hur man ska fånga upp de som eventuellt Inte anmäler på eget 
initiativ. 
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6.2 Hur kommuniceras riktlinjerna? 
I riktlinjen finns angivet hur kommunikationen ska ske i avsnittet om informations
skyldighet. I den tillhörande rutinen finns därutöver mera detaljerade anvisningar om 
hur det bör gå till vid anställningslntervjuer, vid Introduktion av nyanställda samt 
löpande I medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. Riktlinjen med tillhörande rutin 
och checklista finns också att tillgå på intranätet som alla anställda har tillgång till. 

6.3 Har riktlinjerna följts? 
För att följa upp omfattningen och genomförande av riktlinjen har vi efterfrågat den 
dokumentation I form av anmälningar av bisysslor som finns hos Nerikes Brandkår. 
Granskningen gjordes i början av mars 2018 och vi erhöll då 4 dokumentarade beslut 
efter anmälningar om bisyssla. I de aktuella fallen finns Inga bisysslor som direkt 
konkurrerar med Nerlkes Brandkår vare sig I myndighetsutövnlng eller extern 
verksamhet. Alla anmälningar har godkänts av brandchefen och är dokumenterade. 
Dateringen på anmälningarna och de godkännanden som lämnats är i direkt 
anslutning till denna granskning vilket visar att de anmälningar som ska ske på eget 
initiativ inte hade fungererat fram till denna tid. 

6.4 Har uppföljning och kontroll genomförts? 
Som beskrivs ovan i avsnitt 6.1 finns Inga regler angivna I riktlinjen eller rutinen om 
uppföljning och kontroll av efterlevnaden. Vi har I vår granskning genomfört en 
uppföljning av om offentliga register visar på engagemang I företag m.m. från 
arbetstagarnas sida för avstämning mot anmälda och beslutade bisysslor. Vi har utgått 
från de heltidsanställda arbetstagarna, som finns angivna på förteckningen över 
aktuell semesterskuld vid delårsbokslutet 31 juli 2017, och jämfört dem mot register 
över enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Det kan därvid finnas ett mörkertal 
genom att endast de som står som styrelseledamöter I aktiebolag eller huvudmän för 
enskilda firmor samt bolagsmän för handelsbolag framkommer I sökningen. Man kan 
därutöver vara anställd utan någon av dessa funktioner och ändå utföra bisysslor som 
borde anmälas till arbetsgivaren. Då reglsteruppgifterna heller Inte visar omfattning av 
engagemanget kan det också vara så att Ingen verksamhet pågår I företagen, d.v.s. 
ingen konkurrerande bisyssla förekommer. Det kan dessutom ha skett förändringar 
genom att arbetstagare slutat och börjat från 31 jull 2017 fram till det datum sökningen 
genomfördes. Sökningen I register gjordes 14 februari 2018. 

Uppföljningen resulterade i totalt 47 träffar på heltidsanställda med något engagemang 
enligt offentliga register. Semesterlistan vi utgick Ifrån omfattade 131 anställda totalt. 
Av de som påträffats i registren är flera relaterade till eget jord- och skogsbruk vilket 
enligt reglerna inte ska omfattas av reglerna om bisysslor. I övrigt förekommer flera 
företag Inom transport- eller anläggnlngsverksamhet och fordonsverkstäder. Det finns 
också några företag som har utblldning som ändamål och I något fall i en för Nerikes 
Brandkår närliggande verksamhet. Vi kan inte av detta resultat bedöma om de 
verksamheter som inte är anmälda som bisyssla vid tiden för granskningen bedömts 
falla utanför kriterierna eller om det underlåtits att på eget initiativ anmälas till 
arbetsgivaren. Kunskap I de specifika fallen krävs vilket visar på behovet av en kontroll 
och uppföljning från Nerikes Brandkårs sida för att få en fullständig och rättvis 
bedömning. 
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7. Slutsats och rekommendationer 

Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har bra övergripande riktlinjer och 
rutiner för hantering av bisysslor som överensstämmer med gällande lag och avtal 
som behandlar dessa frågor. Vi saknar dock information i rilktlinjen för hur man avser 
att kontrollera och följa upp efterlevnaden av reglerna. Då det finns diciplinära följder 
vid avvikelse mot riktlinjerna behövs också en kontroll av efterlevnaden. 

Rutiner för kommunikation av gällande regler finns i tillräcklig omfattning och dessutom 
finns alla handlingar publicerade på Nerikes Brandkårs intranät där alla har tillgång till 
dem. 

Vi noterar I vår uppföljande granskning att det vid denna tidpunkt endast fanns 4 
dokumenterade beslut avseende bisysslor. Dessa var dessutom daterade I direkt 
anslutning till denna granskning och inte som en direkt följd av den beslutade 
uppdateringen av riktlinjen i augusti/september 2017. Vi har heller inte erhållit några 
senare dokumenterade beslut avseende bisysslor. 

Kontroll och uppföljning av efterlevnaden av reglerna I riktlinjen saknas enligt 
beskrivning ovan. Vid vår uppföljande granskning av om det finns arbetstagare med 
heltldstjänster, som också har engagemang I företag, noterade vi flera sådana där det 
kan finnas skäl att överväga om anmälan borde ha skett eller om det är rätt 
bedömning att en ej anmälningsskyldig bisyssla föreligger. Detta visar att det finns ett 
behov av någon form av kontroll av efterlevnaden för att få en enhetlig, korrekt och 
rättvis bedömning. 

Vi rekommenderar att Nerikes Brandkår överväger behovet av uppföljande kontroller 
för att se om reglerna i riktlinjen om bisysslor följs som avsett. 

För att fullgöra åtaganden enligt den nya riktlinjen och för att undvika missförstånd om 
anmälan ska ske, eller har skett sedan tidigare, kan det vara lämpligt att anse alla 
gamla beslut, muntliga eller skriftliga, som inte längre giltiga och kräva att alla som 
berörs gör en förnyad anmälan för beslut. 

10(10) 



EV 
Ruildinq il botl~r 
worklng VIO( ld 

Revisions rapport 

Granskning av rutiner avseende tillsyn av farliga verksamheter 

Nerikes Brandkår 

2018-02-08 

Anders Pålhed 



EY 
Buildlnq a ~P.lter 
worklng world 

1. Sammanfattning .......................................................................................................... 3 
2. Inledning ... .................................................................................................................. 5 
3. Syfte ........................................... .... .. .............. ............................................................. 5 

3.1 Metod ....................................................................................................................... 6 
3.2 Avgränsning ............................................................................................................ 6 

4. Lagar och fi>reskrifter ................................................................................................. 7 
4.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ........................................................ 7 
4.2 Sevesodirektivet (2012/18/EU) ............................................................................... 8 
4.3 Lag (2006:263) om transport av farligt gods ........................................................... 9 
4.4 Lag (2010-1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ............................... 9 
4.5 Föreskrifter och allmänna råd ....... ........................................................................... 9 

4.5.l MSBs allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet (MSBFS 2014:2) ........ 10 
4.5.2 MSBs ilireskrifter om åtgärder rur att ilirebygga och begränsa ililjdema av allvarliga 
kemikalieolyckor(MSBFS 2015:8) ......... .. ................ ....................................................... 10 

5. Policys och riktlinjer mm fastställda av Direktionen ................................................ 11 
5.1 Handlingsprogram enligt LSO 2016-2019 ............................................................ 11 
5.2 Plan ilir räddningsinsats enligt Sevesolagstiftningen ............................................ 13 

6. Ti11synsverksamheten hos Nerikes Brandkår ........................................................... 13 
6.1 Rutiner ilir planering och genomilirande .............................................................. 13 
6.2 Genomilirda och planerade till syner ..................................................................... 14 

7. Uppililjning och utvärdering ............................................................................... ...... 14 
8. Slutsats och rekommendationer ................................................................................ 14 

2(1s) 



EY 
13\Jilding a hott~r 
worl<lng world 

1. Sammanfattning 

Nerikes Brandkår bedriver, som ett av sina uppdrag Inom det olycksförebyggande 
området, tillsynsverksamhet I enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). En del av detta avser de verksamheter som bedriver särskilt farliga 
verksamheter. För dessa verksamheter finns särskilda krav på tillsyn då de vid ett 
olyckstillbud kan skapa allvarliga skador Inom ett större område. Verksamheter som 
avses är relaterade bl.a. till att länet i stor utsträckning är ett loglstikcentrum med tung 
lastbilstrafik, har järnvägstrafik med farligt gods med ett nav I Hallsberg, har en 
återvinnlngsenhet för farligt avfall i Kvarntorp samt sprängämnesfabriker I norra länet. 

Revisionen I Nerikes Brandkår har därför givit EV i uppdrag att granska hur man inom 
Nerikes Brandkår genomför denna del av tillsynsverksamheten, dvs för särskilt farliga 
verksamheter och varor på väg. 

Syftet är att granska hur man inom Nerikes Brandkår genomför ett kontinuerligt 
tillsynsarbete i samarbete med de berörda verksamheterna för att förebygga 
uppkomsten av skadliga händelser eller minska effekten av dessa. Följande 
revlsionsfrågor har särskilt belysts: 

• Finns ändamålsenliga, dokumenterade och planerade rutiner hos Nerikes Brandkår 
för tillsynsarbetet av särskilt farliga verksamheter? 

• Har åtgärder vidtagits i tillräcklig utsträckning för dessa verksamheter? 
• Hur sker uppföljning och kontroll? 

Granskningen har genomförts i form av genomgång av aktuella lagar och föreskrifter 
samt interna styrdokument och riktlinjer samt genom Intervju med Ulf Smedberg 
(ansvarig för den olycksförebyggande verksamheten). Uppföljning görs av genomförd 
tillsyn och övning för de aktuella verksamheterna. 

Granskningen avser aktuella förhållanden under 2018 och gör Inga bedömningar av 
Innehållet i och själva resultatet av de genomförda tillsynerna. 

Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har har de övergripande planer och 
riktlinjer för sin inriktning av tillsynsverksamheten genom det fastställda handlings
programmet och plan för räddnlngslnsats. Detta följer också av kraven i Lag om skydd 
mot olyckor och Seveso-direktivet med tillhörande föreskrifter och allmänna råd. 

Registret i verksamhetssystemet Daedalos utgör grunden för den operativa 
planeringen av tillsynsarbetet och måste därför alltid vara uppdaterat för att kunna ge 
tillförlitliga underlag. Den tillsyn som ålligger Nerikes Brandkår har genomförts i rimlig 
omfattning enligt uppgifterna från verksamhetssystemet. Vi noterar vid granskning av 
utdrag ur registrerat att tidpunkt för nästa tillsyn Inte framgår för några anläggningar. Vi 
rekommenderar att registret alltid hålls så uppdaterat det går för att ge alla möjlighet till 
samma uppdaterade Information. 
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Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet sker på en övergripande nivå i enlighet 
med det målsättningar som angetts I handlingsprogrammet. Uppföljningen av dess mål 
sker i delårs- och årsboksluten, årsuppföljning sker av MSB och utvärdering kan också 
ske via granskningar enligt lnternkontrollplanen samt genom Länsstyrelsens 
tillsynsbesök. Samtliga uppföljningar behandlas av Direktionen och deras beslut 
protokolleras. 

Vi noterar i vår granskning att ansvaret för planering och tillsyn av farliga verksamheter 
Inte alltid åvilar Nerikes Brandkår i första hand. Detta gäller t.ex. för tillsyn av Seveso
verksamheter och I samband med transporter av farligt gods. Trots att det primära 
ansvaret inte åvilar Nerikes Brandkår utgör man en del av den samverkan som olika 
myndigheter och verksamheter förutsätts ha enligt regelverket. Då olyckor från farliga 
verksamheter och transporter av farligt gods kan utgöra en allvarlig risk för människor 
och miljö I förbundets medlemskommuner kan vi bara poängtera vikten av att Nerikes 
Brandkår fortsätter att ta aktiv del av och även Initiera samverkan med andra 
myndigheter och verksamheter I dessa frågor. 
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2. Inledning 

Nerikes Brandkår bedriver, som ett av sina uppdrag Inom det olycksförebyggande 
området, tillsynsverksamhet, informerar och utbildar för att förebygga risker i 
samhället, allt i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Under de 
senare åren har planerade och genomförda tillsyner minskat I antal vilket förklaras av 
dels längre tidsåtgång för varje enskild tillsyn men också av resursbrist Inom Nerikes 
Brandkår efter större personalomsättning Inom den olycksförebyggande avdelningen. 
Det minskade antalet tillsyner har också medfört att intäkterna minskat I förhållande till 
budget. 

Tillväxten Inom Nerlkes Brandkårs geografiska område fortsätter både genom 
befolkningsökningar men också genom att nya medlemskommuner tillkommer. Antalet 
objekt som omfattas av krav på tillsyn ökar således. Inom länet finns också vissa 
verksamheter som definieras som särskilt farliga och där särskild lagstiftning gäller. 
Delar av regionen har dessutom som uttalad målsättning att profilera sig som ett 
logistikcentrum vilket medför en ständigt ökande trafik på landsvägar och järnväg. 
Transporterna omfattar både särskilt f arllgt gods likväl som mera vanligt gods. Vi har 
kunnat notera att t.ex. omfattningen av trafikolyckor är ökande. Detta omfattar Inte 
sällan den tunga trafiken vilket orsakar både olägenheter I trafiken och kan även 
orsaka skador på omkringliggande miljö och människor. 

Nerlkes Brandkårs verksamhet vad gäller den löpande tillsynen har tidigare granskats 
och avrapporterats i separat revisionsrapport under 2017 men omfattade då Inte 
rutinerna avseende de farllga verksamheterna. 

Revisionen I Nerikes Brandkår har därför givit EY I uppdrag att granska hur man Inom 
Nerikes Brandkår genomför tillsynsverksamheten för särskilt farliga verksamheter och 
varor på väg. 

3. Syfte 

Revisorerna skall bl.a. pröva om väsentliga förvaltnlngsfrågor hanteras på ett 
tillfredsställande sätt inom Nerikes Brandkår. Som underlag för dessa prövningar 
ligger revislonsplanen där de väsentliga riskerna definierats. 

Denna granskningsrapport utgör underlag för revisorernas bedömning av en av de 
väsentliga revlslonsfrågor som Identifierats I planeringen. Syftet är att granska hur man 
Inom Nerikes Brandkår genomför ett kontinuerligt tlllsynsarbete för de farliga verk
samheterna I samarbete med de berörda verksamheterna för att förebygga upp
komsten av skadliga händelser eller minska effekten av dessa. Följande 
revlslonsfrågor har särskilt belysts: 

• Finns ändamålsenliga, dokumenterade och planerade rutiner hos Nerikes Brandkår 
för tillsynsarbetet av särskilt farliga verksamheter? 

• Har åtgärder vidtagits I tillräcklig utsträckning för dessa verksamheter? 
• Hur sker uppföljning och kontroll? 
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3.1 Metod 
Granskningen har genomförts I form av genomgång av aktuella lagar och föreskrifter 
samt interna styrdokument och riktlinjer samt genom intervju med Ulf Smedberg 
(ansvarig för den olycksförebyggande verksamheten). Uppföljning görs av genomförd 
tillsyn och övning för de aktuella verksamheterna. 

3.2 Avgränsning 
Granskningen avser aktuella förhållanden under 2018 och gör inga bedömningar av 
innehållet I och själva resultatet av de genomförda tillsynerna. 
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4. Lagar och föreskrifter 

4.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
Lag om skydd mot olyckor (LSO) trädde ikraft 1 januari 2004 då den äldre räddnings
tjänstlagen samtidigt upphörde att gälla. Den övergripande skillnaden mellan dessa 
regelverk är främst att den nya lagen är målinriktad medan den tidigare lagen var mera 
detaljreglerande. LSO innehåller regler för räddningstjänst i stort och omfattar både de 
enskildas och kommunernas skyldigheter. Att LSO är mera övergripande och målin
riktad framgår av vissa paragrafer i lagen. T.ex. anges syftet med reglerna inlednings
vis som "1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö med ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor''. 

De skyldigheter som föreligger för den enskilde anges I 2 kap. 2§ som ''Agare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall I skälig omfattning 
hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka 
och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra 
eller begränsa skador till följd av brand". I 2 kap 3§ anges mer långtgående krav på 
de ägare där man, med hänsyn till risken för brand och konsekvenserna av det, kan 
ställa särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. En sådan ägare ska lämna en 
skriftlig redogörelse för brandskyddet. Vid anläggningar där verksamheten Innebär fara 
för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är man skyldig 
att I skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och 
även vidta övriga nödvändiga åtgärder för att förhindra eller begränsa sådana skador. 

Reglerna för farliga verksamheter anges i 2 kap. 4§ där det framgår att ägaren eller 
den som utövar verksamhet på anläggning, där omfattningen av verksamheten 
Innebär fara för att en eventuell olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller 
miljö, är skyldig att "i skälig omfattning MIia eller bekosta beredskap med personal och 
egendom och I övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eller begränsa sådana 
skador". Den som utöver verksamheten är ansvarig för att analysera vilka risker som 
finns med avseende på nämnda olyckor. Verksamheter som fått drift- eller andra 
tillstånd att bedriva verksamhet omfattas också av reglerna I 2 kap. 4§ LSO. Det kan 
röra sig om flygplatser eller kemikaliehanterar. Vid utsläpp av giftiga eller på annat 
sätt skadliga ämnen från anläggningar som faller In under dessa regler ska den som 
utöver verksamheten underrätta länsstyrelsen, polisen och kommunen (I detta fall 
Nerikes Brandkår som delegerats dessa uppgifter) om det krävs särskilda åtgärder för 
att skydda allmänheten. Underrättelsekravet finns också om man noterar en över
hängande fara för att sådana utsläpp ska ske. 
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Kommunernas skyldighet enligt LSO anges i 3 kap 1 § som "För att skydda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att 
förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar 
inskränks, . verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Kommunen 
skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande 
verksamhet~ Kommunens skyldigheter har till viss del delegerats till kommunal
förbundet Nerikes Brandkår att genomföra. I denna verksamhet utför således Nerikes 
Brandkår myndighetsutövning. 13 kap. 3§ anges att kommunalförbundet ska ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamheten i vilken det ska anges mål samt de 
risker för olyckor som finns inom kommunalförbundets område. Det ska i handlings
programmet också framgå hur den förebyggande verksamheten är ordnad och hur 
den planeras. Handlingsprogrammet ska antas av kommunalförbundets Direktion för 
varje ny mandatperiod. 

Kommunen får enligt 5 kap. 4§ besiuta om att en avgift ska tas ut för tillsynsbesöket. 
Ett nytt taxesystem har beslutats och tagits i bruk under 2018. Kommunen genom 
kommunalförbundet får också meddela nödvändiga förelägganden och förbud som 
framkommer vid genomförda tillsyner. 

I 5 kap. anger lagen att tillsyn över efterlevnanden av LSO, och föreskrifter som 
meddelas med stöd av lagen, utövas av kommunen inom kommunens område (här 
delegerat av medlemskommunerna till Nerikes Brandkår), av länsstyrelsen inom länet 
samt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för den centrala 
tillsynen. 

4.2 Sevesodlrektlvet (2012/18/EU) 
EU har utfärdat ett direktiv som ska förebygga och begränsa allvarliga kemikalie
olyckor för människor och miljö vilket ska tillämpas på verksamheter där farliga ämnen 
förekommer i en förbestämd mängd. Till den särskilda förordningen (SFS 2015:236 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) 
finns en bilaga där dessa farliga ämnen finns förtecknade. Direktivet gäller inte för 
vissa verksamheter, t.ex. I samband med joniserande strålning eller där lagen (SFS 
2006:263) om transport av farligt gods istället är tillämpllg (till den del det sker utanför 
den egna verksamheten). 

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen omfattas av reglerna. Det finns två 
kravnivåer och verksamheterna delas In I en högre eller lägre kravnivå. Den högre 
nivån måste tillståndsprövas enligt miljöbalken medan den lägre har anmälnlngsplikt 
till länsstyrelsen. Man ska utarbeta handlingsplaner i olika omfattning samt ta fram 
information som ska finnas tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats. 
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För dessa verksamheter är MSB central tillsynsmyndighet. För kommunerna och 
länsstyrelsen finns ett antal skyldigheter där kommunerna ska upprätta en plan för 
räddningsinsatser för de verksamheter som tillhör den högre kravnivån samt genom
föra en fysisk planering som så långt det är möjligt separerar Seveso-verksamheter 
från annan verksamhet. Nerikes Brandkår har delegerats ansvaret för den del som 
avser att upprätta plan för räddnlngsinsatserna. Länsstyrelsen är den operativa 
tillsynsmyndigheten för Seveso-verksamheterna och ska ta fram en tillsynsplan och 
upprätta tillsynsprogram för respektive verksamhet. 

4.3 Lag (2006:263) om transport av farligt gods 
Syftet med-denna lag är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt 
gods eller obehörig hantering av dessa orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller 
egendom. Med transport i denna lags mening innebär förflyttning av farligt gods samt 
lastning, lossning, förvaring och annan hantering av godset som är en del av 
förflyttningen. Det innefattar Inte förflyttning inom ett område där godset tillverkas, 
lagras eller används. Transportmedel enligt denna lag omfattar alla slags fordon för 
vägtransport eller I terräng, järnvägsvagnar, luftfart och fartyg. Farligt gods enligt 
denna lag har en bredare definition än vad som gäller enligt Seveso-direktivet. 

Tillsyn för kontroll av efterlevnaden av denna lag har genom regeringen bestämts ske 
genom flera myndigheter t.ex. Transportstyrelsen, Polismyndigheten, MSB m.fl. 
Nerikes Brandkår har Ingen tillsynsuppgift I dessa avseenden. MSB ska samordna 
tillsynsmyndighernas verksamhet och bistå med teknisk sakkunskap. 

4.4 Lag (2010-1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
Denna lag syftar till att förhindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, 
hälsa, miljö eller egendom som kan ske genom brand eller explosion som orsakas av 
brandfarliga eller explosiva varor. Dock gäller den inte för transporter av dessa varor 
om det Istället omfattas av lagen om transport av farligt gods. För att få hantera, 
överföra, Importera eller exportera sådana varor eller yrkesmässigt I större omfattning 
hantera dem måste man ha tillstånd. För tillstånd till hantering av brandfarliga varor i 
normala fall, utöver sådant som rör Försvarsmakten och liknande, prövas dessa av 
den kommun där hanteringen ska bedrivas. Frågor om tillstånd till hantering av 
explosiva varor, utöver vissa specifika fall som hanteras av MSB, sker i normalfallet av 
den kommun där varorna ska hanteras. Nerikes Brandkår har getts uppgiften att utföra 
detta Inom sitt geografiska område. 

Den myndighet som prövar tillstånd enligt denna lag har också tillsyn för efterlevnaden 
av denna lag Inom sitt verksamhetsområde. 

4.6 Föreskrifter och allmänna råd 
Då lagstlftnlngen är relativt allmänt hållen och mera Inriktad på målsättningar än 
detaljstyrnlng har vissa frågeställningar preciserats genom föreskrifter och allmänna 
råd som fastställts med stöd av Lag om skydd mot olyckor och Sevesodirektivet. 
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4.5.1 MSBs allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet (MSBFS 2014:2) 
Det allmänna rådet har en annan jurdisk status än föreskrifter och är inte tvingande 
men är tänkta att förtydliga innebörden I lag, förordning eller föreskrift och ge generella 
rekommendationer. 

Detta allmänna råd Innehåller ett antal beskrivningar av olika definitioner avseende de 
farliga verksamheterma. Det flesta reglerna avser verksamhetsutövaren. När det gäller 
planering av särskilt farliga verksamheterna, som faller In under Sevesolagens högre 
kravnivå, ska, förutom verksamhetsutövaren, också kommunen (i detta fall Nerikes 
Brandkår) upprätta en plan för räddningsinsatserna. Räddningslnsatserna ska 
planeras och organiseras så att räddningslnsatser kan starta inom acceptabel tid och 
ske så effektivt som möjligt. Verksamhetsutövaren bör samordna sin planering i syfte 
att få en effektiv och samordnad Insats. Beredskapsorganisationen och rutiner bör 
också övas regelbundet. Dessa bör genomföras tillsammans och I samråd med 
kommunen (Nerikes Brandkår). Planerna för räddnlngslnsatser bör ses över minst vart 
tredje år och uppdateras vid behov. 

Det allmänna rådet Innehåller även beskrivningar av hur verksamhetsutövaren ska 
genomföra kraven på varning till allmännheten och rutinen för underrättelse vid 
uppkommen eller överhängande fara. 

Tillsyn utövas av kommunen (Nerikes Brandkår) Inom sitt område och av länsstyrelsen 
inom länet. Den centrala tillsynen utövas av MSB. Tillsynen bör, där man finner det 
lämpligt, samordnas med tillsyn för annan närliggande lagstiftning. När det är aktuellt 
bör man samråda med andra berörda tillsynsmyndigheter. På detta kan man få tillgång 
till särskild kompetens beroende vilken typ av anläggning det berör. 

4.5.2 MSBs föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarllga kemlkalleolyckor (MSBFS 2016:8) 
I dessa föreskrifter, som utgår från reglerna I Seveso-direktivet, anges bl.a. vad 
kommunens (Nerikes Brandkårs) plan för räddningslnsatser ska Innehålla, att den ska 
samordnas med verksamhetsutövarens Interna plan för räddningsinsatser samt hur 
övningar ska ska planeras I samarbete med verksamhetsutövaren. 

Förskrlfter anger att information till allmänheten I detta avseende ska kunna nås via 
kommunens hemsida. Om ett kommunalförbund handlägger kommunens räddnings
tjänst ska informationen kunna nås både på kommunalförbundets såväl som 
medlemskommunens hemsidor. 
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5. Policys och riktlinjer mm fastställda av Direktionen 

5.1 Handlingsprogram enligt LSO 2016-2019 
Nerikes Brandkår har upprättat ett handlingsprogram för verksamhetsåren 2016 till 
2019 vllket fastställts av Direktionen 2016-04-07. Detta finns att läsa på den externa 
hemsidan under "Styrande dokument". 

Handlingsprogrammet Innehåller en övergripande beskrivning av Nerikes Brandkår, 
dess visioner och målsättningar i stort, riskbeskrivning, beskrivning av den olycks
förebyggande verksamheten, beskrivning av den operativa organisationen och 
förmågan samt om samverkan med andra räddningstjänster. Avslutningsvis beskrivs 
kort vilken uppföljning och utvärdering man gör avseende verksamheten enligt 
handlingsprogrammet. 

De inriktnlngsmål som beslutats och som framgår av bl.a. handlingsprogrammet som 
direkt eller Indirekt berör tillsynsverksamheten är; 

• Verksamheten bedrivs effektivt, miljömedvetet och i största möjliga samverkan 
utifrån medborgarnas behov 

• Människor som bor eller vistas I våra medlemskommuner känner sig trygga 
och har ett likvärdigt skydd mot olyckor 

• Medborgarna har förmågan att själva förebygga och minska effekterna av 
oönskade händelser 

På sidorna 13 till 18 I handlingsprogrammet beskrivs specifikt den förebyggande 
verksamheten inom Nerikes Brandkår. Nerikes Brandkår erbjuder också olika typer av 
utbildningar till allmänheten, offentliga verksamheter, företag och andra för att verka 
för spridning av kunskap och skapa ett positivt tänkande kring förebyggande 
verksamhet. 

I ett avsnitt redogör man för arbetet med tillsyn enligt LSO. Man beskriver de 
lagstiftade skyldigheterna som beskrivits ovan under avsnitt 4. Nerikes Brandkår 
upprätthåller ett register över tillsynsobjekten som utgör grunden för tillsyns
planeringen. Detta-register finns idag i verksamhetssystemet Daedalos. 

Under avsnitt 4.3 beskriver man ett antal andra typer av olyckor, t.ex. vid anläggningar 
som hanterar farliga ämnen, transport av farligt gods och trafikolyckor med tåg, fordon, 
fly och båt. 

Delavsnitet om olyckor vid anläggningar som hanterar farliga ämnen beskrivs 
regelverket samt specificeras vilka anläggningar inom Nerikes Brandkårs område som 
omfattas av 2 kap. 4§ LSO samt om dessa också omfattas av Seveso-dlrektivet Inkl 
risknivå högre eller lägre. 
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De anläggningar som omfattas av Seveso-direktivet är: 
Munksjö Aspa Bruk (nivå lägre) 
Akzo Nobel Functional Chemicals (högre) 
Algo Chemicals (högre) 
Fortum Waste Solutions (högre) 
Billerud Korsnäs Frövi (lägre) 
SAAB Bofors Test Center (högre) 
Nammo Sweden (högre) 
Brenntag Nordic (lägre) 
Norab sprängämnestillverkning (högre) 
Norab förråd (lägre) 
Orica Sweden (högre) 
W.ON Abyverken (lägre) 
Suzuki Garphyttan (lägre) 

I handlingsprogrammet preciseras också vilken omfattning övningsverksamheten 
planeras ha för Seveso-anläggningarna (totalt 7 stycken) som tillhör risknivå högre. 
Man har tre övningsnivåer; 1) en ren orienteringsövning på anläggningen, 2) en 
befälsövning där man diskuterar scenarior eller 3) en mindre insatsövning. För 2018 
anges tre planerade övningar varav två avser övnlngsnivå 3 och en avser övningsnivå 
2. Dessa övningar är genomförda under 2018. För 2019 omfattar övningsplaneringen 
två anläggningar. 

Delavsnittet om transport av farligt gods innehåller enbart en beskriving av förhållandet 
och att en olycka kan få stor påverkan om den sker inom vattenskyddsområde. Inget 
ytterigare beskriv I denna plan då ansvaret för tillsyn m.m. för denna verksamhet inte 
åligger Nerikes Brandkår (se ovan avseende lag om transport av farligt gods). 

Delavsnlttet om trafikolyckor I allmänhet anger att Trafikverket tillsammans med 
medlemskommunerna arbetar för att förebygga och lindra skador I samband med 
dessa olyckor. Nerikes Brandkår bidrar I detta arbete genom de olycksundersökningar 
som görs och de erfarenheter man kommer fram till genom detta. 

Nerikes Brandkårs information ska ge service och sprida kunskap för att förebygga 
olyckor och därmed bidra till ett tryggare samhälle och leda till ett högt förtroende för 
räddningstjänsten. Den externa hemsidan är den viktigaste lnformationskanalen för 
detta. 

Uppföljning och utvärderingen utifrån handlingsprogrammets lnriktningsmål sker 
genom att den årliga budgeten och angivna prestatlonsmål anpassas till dessa. 
Måluppfyllelsen och eventuella awlkelser presenteras I delårsbokslut och årsbokslut 
vilka behandlas och beslutas av Direktionen. Intern kontroll utvärderas årligen genom 
en kontrollplan som Direktionen tar del av och beslutar om. Man anger i handlings
programmet också att de egna revisorerna följer upp verksamheten I kommunal
förbundet men vi vill påpeka att revisorerna inte är en del av den interna kontrollen 
eller löpande förvaltningen av kommunalförbundet och därför inte borde anses ingå i 
Nerikes Brandkårs uppföljning och utvärdering. 
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5.2 Plan för räddnlngsinsats enligt Sevesolagstiftningen 
Enligt lag och föreskrifter avseende Seveso-verksamheter ska en plan för 
räddnlngsinsatser upprättas, ses över minst var tredje år samt uppdateras efter behov. 
Nerikes Brandkår har en nyligen reviderad plan (2018-12-19) som innehåller de 
uppgifter som angetts som krav i föreskriften från MSB. Där beskrivs vilken förmåga 
som finns tillgänglig, hur de olika anläggningarna ser ut och kan påverka omgivningen, 
hur Information och samverkan sker i samband med ett olyckstillbud. Denna 
uppdaterade plan finns att finna på Nerikes Brandkår webbplats. Vid sökning på 
medlemskommunernas hemsidor, i de fall man har verksamheter som omfattas av 
Seveso-dlrektivet, finner vi översiktig Information med länk till Nerikes Brandkårs 
webbsida hos Askersunds, Kumla, Nora och Lindesbergs kommun men hittar ingen 
specifik information om detta på Örebro kommuns webbsida. 

6. Tillsynsverksamheten hos Nerikes Brandkår 

6.1 Rutiner för planering och genomförande 
Inom tillsynsverksamheten är man i nuläget fem heltidsanställda men har tidigare haft 
mera begränsade resurser dels p.g.a. sjukskrivning men också genom all den 
utbildningstid som åtgår för ny personal. Som en följd av resursbristen har antalet 
genomförda tillsyner blivit färre än önskat även för år 2018. En god planering och 
prioritering av de resurser som finns till hands blir särskilt viktigt I dessa 
bristsituationer. 

Tillsynsverksamheten genomförs i enlighet med den lagstiftning som finns I Lag om 
skydd mot olyckor (LSO) där bl.a., det av Nerikes Brandkårs direktion, fastställda 
handlingsprogram utgör en obligatorisk del. Lagen Innehåller Inga detaljerade krav på 
hur denna verksamhet konkret ska planeras och genomföras varför Nerikes Brandkårs 
egen tolkning av lagreglerna I övergripande verksamhetsplaner och I detaljerade 
inriktningar blir väsentliga. Handlingsprogrammet innehåller också I stort sett främst 
övergripande visioner och målsättningar och innehåller Inga konkreta planer för det 
löpande tillsynsarbetet. 

Den operativa planering av tillsynsverksamheten som görs hos Nerikes Brandkår sker 
I verksamhetssystemet Daedalos som Innehåller registret över de objekt som omfattas 
av tillsynsverksamheten. I detta register finns uppgifter om objekten klassificerat 
utifrån verksamhetstyp, adresser, tlllsynskrav m.m. samt också uppgifter om de 
intervall med vilka tillsyn ska ske. Dessa tidsintervall genererar en plan för vilka objekt 
som är aktuella för tillsyn under specifik tidsperiod. 
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6.2 Genomförda och planerade tillsyner 
Genom att exportera data från registret i Daedalos har vi kunnat få fram uppgifter om 
antalet tillsyner 2018 gällande farliga verksamheter (2 kap. 4§ LSO} och de som 
planeras kommande år. Tillsynerna för dessa verksamheter sker med 2-3 års cykler. 
Registret omfattar totalt 35 specifika anläggningar varav 9 avser bergtäkter. 

• Genomförda tillsyner, 6 st 
• Planerade tillsyner 2019, 6 st 
• Planerade tillsyner 2020, 11 st 
• Planerade tillsyner 2021, 4 st 
• Planerade tillsyner 2022, 1 st 
• Utan angiven tidpunkt, 13 st (varav 9 bergtäkter) 

7. Uppföljning och utvärdering 

Enligt handlingsprogrammet sker uppföljning och utvärdering I delårs-, och årsbok
sluten samt genom det egna lnternkontrollprogrammet. Den externa uppföljning sker 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) via sin årsuppföljning samt 
via Länsstyrelsens tillsyn. 

MSB genomför sin årliga tillsyn av Nerikes Brandkårs arbete i förhållande till LSO 
genom att samla In svar på ett antal frågor. Dessa sammanställs sedan för alla 
räddnlngstjänster och publiceras. Man anger att syftet med denna sammanställning är 
att skapa en nationell och regionen bild över verksamheterna samt skapa en grund för 
länsstyrelsernas tillsyn. Ingen utvärdering är gjord av Nerikes Brandkårs tillsynsarbete 
enligt LSO. Under september 2017 gjorde Länsstyrelsen tillsynsbesök avseende den 
operativa verksamheten. 

8. Slutsats och rekommendationer 

Sammantaget bedömer vi att Nerlkes Brandkår har har de övergripande planer och 
riktlinjer för sin Inriktning av tillsynsverksamheten genom det fastställda handlings
programmet och plan för räddnlngslnsats. Detta följer också av kraven I Lag om skydd 
mot olyckor och Seveso-dlrektlvet med tillhörande föreskrifter och allmänna råd. 

Registret i verksamhetssystemet Daedalos utgör grunden för den operativa 
planeringen av tillsynsarbetet och måste därför alltid vara uppdaterat för att kunna ge 
tillförlitliga underlag. Den tillsyn som ålligger Nerikes Brandkår har genomförts i rimlig 
omfattning enligt uppgifterna från verksamhetssystemet. Vi noterar vid granskning av 
utdrag ur registrerat att tidpunkt för nästa tillsyn inte framgår för några anläggningar. Vi 
rekommenderar att registret alltld hålls så uppdaterat det går för att ge alla möjlighet till 
samma uppdaterade information. 
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Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet sker på en övergripande nivå i enlighet 
med det målsättningar som angetts i handlingsprogrammet. Uppföljningen av dess mål 
sker i delårs- och årsboksluten, årsuppföljning sker av MSB och utvärdering kan också 
ske via granskningar enligt internkontrollplanen samt genom Länsstyrelsens 
tillsynsbesök. Samtliga uppföljningar behandlas av Direktionen och deras beslut 
protokolleras. 

Vi noterar i vår granskning att ansvaret för planering och tillsyn av farliga verksamheter 
inte alltid åvilar Nerlkes Brandkår I första hand. Detta gäller t.ex. för tillsyn av Seveso
verksamheter och i samband med transporter av farligt gods. Trots att det primära 
ansvaret inte åvilar Nerikes Brandkår utgör man en del av den samverkan som olika 
myndigheter och verksamheter förutsätts ha enligt regelverket. Då olyckor från farliga 
verksamheter och transporter av farligt gods kan utgöra en allvarlig risk för människor 
och miljö i förbundets medlemskommuner kan vi bara poängtera vikten av att Nerikes 
Brandkår fortsätter att ta aktiv del av och även Initiera samverkan med andra 
myndigheter och verksamheter I dessa frågor. 
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