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1.    ORGANISATION OCH VERKSAMHET 
 

1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Kommuner har en rad åtaganden inom hot- och riskområdet. De åtaganden som berör 

räddningstjänsten regleras främst i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och  lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor.  

I Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner är räddningstjänsten organiserad i ett gemensamt 

kommunalförbund: Räddningstjänsten Västra Blekinge. Förbundet ansvarar för medlemskommunernas 

rättigheter och skyldigheter enligt ovan nämnda lagstiftningar.  

 

Medlemskommunernas andel i förbundet fördelas enligt följande: 

 

Karlshamns kommun 57,80 procent   

Sölvesborgs kommun 24,90 procent 

Olofströms kommun 17,30 procent 

 

 

 

 

 

De åtaganden kommunerna har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor finansieras av 

skattemedel. Det kan ses som ett grundskydd i samhället och innebär att ett ingripande från 

räddningstjänsten är utan direkt kostnad för kommuninvånarna.  

 

Räddningstjänsten skall aktivt arbeta för att skapa trygghet och säkerhet hos dem som bor, vistas och 

verkar i kommunerna. Detta sker genom olika förebyggande åtgärder där vi hjälper den enskilde att 

stärka sitt eget skydd, men också genom att säkerställa en effektiv och kvalitativ operativ verksamhet. 

En viktig del är arbetet med erfarenhetsåterföring från insatser där vi dels kan återföra kunskap till den 

egna organisationen för att förbättra och utveckla den egna verksamheten och dels återföra kunskap 

till medborgarna för att öka medvetenheten kring olika risker. Utöver räddningstjänstuppdraget har 

förbundet även ett myndighetsuppdrag som gäller att utöva tillsyn och utfärda tillstånd enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

 

Det primära ansvaret att förebygga olyckor kvarstår alltid hos den enskilde individen eller enskilda 

organisationen. Ansvaret kan innebära allt ifrån att byta batterier i brandvarnaren till krav på 
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Nationella mål 

Ändamål, vision och 

verksamhetsidé 

Inriktningsmål 

Prestationsmål 

systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse av brandskyddet. Räddningstjänsten utför 

även andra tjänster än de som regleras enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, såsom 

utbildningar, sanering efter olyckor eller annan service.  

 

1.2 Styrning och geografisk placering 

Räddningstjänsten Västra Blekinge styrs av en förbundsdirektion som består av nio ordinarie 

ledamöter, tre från respektive medlemskommun, var och en med personliga ersättare. På 

tjänstemannasidan leds förbundet av en förbundschef. 

I förbundet ingår sex stationer: en hel- och deltidsstation i Karlshamn, deltidsstationer i Svängsta, 

Sölvesborg, Mjällby och Olofström samt ett brandvärn i Kyrkhult. På stationen i Karlshamn finns även 

majoriteten av den administrativa personalen.  

2.     HANDLINGSPROGRAM OCH MÅL 

I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att kommunen skall ha ett handlingsprogram för 

räddningstjänst, där förebyggande åtgärder särskilt betonas.  

 

Utifrån ändamålet i förbundsordningen samt de nationella målen har Räddningstjänsten fastställt en 

vision och verksamhetsidé för organisationen. Ändamålet, visionen och verksamhetsidén, tillsammans 

med de nationella målen, har brutits ner i inritnings- och prestationsmål. Prestationsmålen fastställs i 

årliga verksamhetsplaner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationella mål samt Räddningstjänsten Västra Blekinges ändamål, vision och verksamhetsidé bryts ner i 

inriktningsmål och prestationsmål. 

 

I lagen om skydd mot olyckor och i dess förarbeten anges att arbetet med skydd mot olyckor skall 

grundas på målbeskrivningar.  
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2.1 Nationella mål 

I lag om skydd mot olyckor anges de nationella målen och syftet med den verksamhet som ska 

bedrivas enligt lagen: 

”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 

samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 

och likvärdigt skydd mot olyckor.” 

1 kap 1§ LSO 

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 

påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” 

1 kap 3§ LSO 

 

Det första nationella målet (1:1 LSO) har karaktären av riktningsgivande och övergripande och får 

hänföras till de centrala myndigheternas tillsynsverksamhet att utvärdera och följa upp i vilken 

utsträckning det uppfylls. Det andra nationella målet (1:3 LSO) är mer konkret och möjligt att bryta ned 

i lokala verksamhetsmål. I begreppet ”inom godtagbar tid” ligger t.ex. insatstider för förbundets olika 

delar och i begreppet ”effektivt sätt” kan utbildning, övning, utrustning, ledning och samverkan 

nämnas. 

 

2.2 Räddningstjänsten Västra Blekinges ändamål 

Medlemskommunerna skall upprätta en förbundsordning där bland annat verksamhetens ändamål ska 

anges. 

”Räddningstjänsten Västra Blekinge skall hålla en för medlemskommunerna gemensam 

räddningstjänst, som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor åvilar var och en av 

medlemskommunerna. Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar för 

olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete inom verksamhetsområdet skydd 

mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Verksamheten regleras i ett för 

kommunerna gemensamt handlingsprogram. Räddningstjänsten Västra Blekinge kan i 

övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa 

verksamheter skall finansieras genom avgifter och ersättningar från beställaren.” 

2§ Förbundsordningen 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har via förbundsordningen fått i uppdrag att bedriva verksamheten 

så att medlemskommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor uppfylls. Uppgifterna innebär 

konkret att upprätta handlingsprogram för förebyggande åtgärder och räddningstjänst med 
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tillhörande målbeskrivningar. Räddningstjänsten ansvarar också för kommunens rättigheter och 

skyldigheter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

 

2.3 Vision 

Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt följande vision: 

Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt. 

 

2.4 Verksamhetsidé 

Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet 

skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats och skall samtidigt ha en optimal 

skadeavhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten skall verka för att skapa trygghet och säkerhet hos 

dem som bor och vistas inom kommunerna vid såväl vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats, extraordinära händelser som under höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet på 

verksamheten sett ur både ett producent- och konsumentperspektiv. Samtliga delverksamheter inom 

organisationen skall så långt det är möjligt sträva efter att upprätta rutiner för en hållbar ekologisk 

utveckling och en effektiv användning av resurser. Vidare skall Räddningstjänsten erbjuda en bra 

arbetsmiljö för de anställda. 

 

2.5 Verksamhetsmål 

Räddningstjänstens verksamhetsmål indelas i två nivåer, inriktningsmål och prestationsmål och har 

utgångspunkt i det nationella målet som anges i 1 kap 3§ LSO, räddningstjänstens ändamål, vision och 

verksamhetsidé. Prestationsmålen är det resultat som skall uppnås för att tillgodose inriktningsmålen 

och de nationella målen. 

 

2.5.1 Inriktningsmål 

Direktionen för Räddningstjänsten har fastställt följande inriktningsmål för verksamheten. 

Inriktningsmålen skall ses som de verksamhetsområden som skall prioriteras den tid som 

handlingsprogrammet är giltigt. Detta sker genom att aktivt arbeta med ett antal nyckelbegrepp som 

skapar förutsättningar för trygghet och säkerhet för de som bor, vistas och verkar i kommunerna. 

Arbetet skall kännetecknas av en helhetssyn, ständiga förbättringsarbeten och effektivt utnyttjande av 

tillgängliga ekonomiska resurser.  
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Inriktningsmålen innebär att räddningstjänsten skall: 

 

 sätta medborgaren i fokus med hög tillgänglighet för de som bor, vistas och verkar i kommunerna. 

 aktivt arbeta med att identifiera risker samt förebygga oönskade händelser för att på ett bra sätt 

planera för åtgärder vid sådana händelser. 

 medverka till att stärka den enskildes förmåga att själv förebygga och minska effekterna av 

oönskade händelser. 

 på ett snabbt och effektivt sätt genomföra räddningstjänstuppdrag vid oönskade händelser. 

 aktivt analysera, återföra och sprida erfarenheter från inträffade oönskade händelser. 

 

2.5.2 Prestationsmål 

Detaljerade prestationsmål för verksamheten skall årligen upprättas i verksamhetsplanen. Direktionen 

skall årligen, vid årets sista sammanträde, fastställa verksamhetsplanen. Uppföljning av 

prestationsmålen skall ske årligen på direktionens bokslutsmöte. 

 

2.5.3 Organisation och arbetsgång för skydd mot olyckor  

Organisationen och arbetsgången för skydd mot olyckor bygger på de tre skedena före, under och 

efter oönskad händelse, se bild nedan.  

 

  

 

 

 

 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar för skydd mot olyckor i de tre skedena före, under och efter 

den oönskade händelsen.  
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För att hantera olyckans tre skeden organiseras räddningstjänsten i tre enheter enligt bild nedan.  

  

 

 

 

 

Räddningstjänstens organisation från 1/1-16. De tre skedena före, under och efter hanteras i samtliga tre 

enheter i olika utsträckning.   

 

Före olyckan 

Skeendet före olyckan omfattar ett brett spektrum av förebyggande och förberedande arbete. 

Utbildning, rådgivning och kommunikation med medborgaren är viktiga delar i detta arbete, men 

också insatsförberedande arbete som upprättande av insatsstöd samt intern utbildning och övning. 

Skeendet före olyckan hanteras i samtliga enheter och all personal, förutom deltidspersonalen, arbetar 

i stor utsträckning med skeendet före olyckan. 

 

Under olyckan 

Arbetet under olyckan, det direkt skadeavhjälpande arbetet, hanteras i enheterna Operativ H och 

Operativ RiB.  

 

Efter olyckan 

Skeendet efter olyckan syftar till att följa upp, utreda och utvärdera olyckor och oönskade händelser i 

syfte att minska risken för en liknande olycka eller oönskad händelse. Även restvärdesräddning och 

återkoppling till drabbad är arbetsuppgifter som genomförs i detta skeende. Samtliga enheter i 

organisationen deltar i arbetet, vilket leds av styrkeledare, insatsledare och brandingenjörer i enheten 

Operativ H.  

 

 



                                                                       Budget 2020 

  

Sida 9 (18) 
 

3.     EKONOMI 

Förbundet har tidigare haft en stark finansiell ställning där det egna kapitalet har byggts upp och i 

bokslutet 2016 hade förbundet ett eget kapital om 6,8 Mkr. De efterkommande åren har ekonomin 

dock varit ansträngd. Kostnadsökningar tillföljd av ökade larmtimmar och stora händelser samt att 

förbundet inte har fått full täckning från medlemskommunerna för det äskande man har gjort, har 

inneburit att det egna kapitalet har minskat. Under åren som de negativa resultaten har finansierats av 

det egna kapitalet har direktionen beslutat om att inte återställa det egna kapitalet, det innebär att i 

dagsläget har förbundets egna kapital sjunkit till 2,7 mkr.  

 

3.1 Prognos för innevarande år 

Det prognostiserade resultatet för 2019 baserat på utfallet per 2019-09-30  visar på ett underskott om 

- 291 tkr, vilket är 2 135 tkr bättre än budgeterat. Vid 2019 års budgetprocess uppstod en 

kostnadsreduceringspost om 2 426 tkr då förbundets kostnader översteg intäkterna. I oktober 2018 

beslutade direktionen att fastställa den framlagda budgeten med ett negativ resultat om 2 426 tkr. 

Direktionen beslutade också att ge förbundets ledning i uppdrag att vidta åtgärder för att minska 

kostnadsreduceringsposten från 2,4 mkr till 1,8 mkr under förutsättning att förbundets höjning av 

myndighetstaxan antogs i respektive kommunfullmäktige. Resterande 1,8 mkr beslutades av 

direktionen att finansieras med förbundets egna kapital. Höjningen av myndighetstaxan antogs i 

respektive medlemskommun vilket gör att förbudet förväntar sig högre intäkter för 2019 än 

budgeterat.   

 

Sammanlagt prognostiseras intäkterna att överstiga budget med ca 660 tkr. Förutom ökade intäkter 

tillföljd av höjd myndighetstaxa har förbundet även sålt ett fullt avskrivet fordon, fått återbetalning av 

fordonsskatt samt ökade intäkter för restvärdesräddning, automatbrandlarm och extern utbildning.  

 

Verksamhetens sammanlagda kostnader prognostiseras uppgå till - 56 113 tkr jämfört med budgeterat 

- 57 453, vilket innebär lägre kostnader om 1 340 tkr. De lägre kostnader beror främst på att en 

brandman har avslutat sin anställning vilket innebär att förbundet har fått en lägre pensionsskuld i år. I 

sin tur innebär detta lägre särskild löneskatt och lägre ränta på pensionsskulden.  Uppskattningsvis så 

påverkar förändringen av pensionsskulden kostnaderna positivt med 1,1 mkr.  

 

Förbundets avskrivningar förväntas understiga budget något jämfört med budget 2019, då 

insatsledarbilen som budgeterats att skrivas av under året först kommer att aktiveras under slutet av 

året.  
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Lägre kostnader enligt ovan tillsammans med högre intäkter gör att verksamhetens nettokostnader 

beräknas hamna på 2 070 tkr lägre än budget. 

 

Den största delen av förbundets finansiella kostnader består av ränta på ombyggnationen av 

brandstationen i Svängsta samt ränta på pensionsskulden. Eftersom förbundet nu har en lägre skuld 

beräknas räntan, enligt KPA, att understiga budget med 67 tkr vid utgången av 2019. 

 

I prognosen för helår redovisar räddningstjänsten en förlust med 291 tkr. Med den prognostiserade 

förlusten kommer förbundets egna kapital hamna på drygt 2,4 mkr, vilket betyder att det finansiella 

målet om ett positivt eget kapital prognostiseras uppnås. Förbundet kommer att göra fulla 

avsättningar till pensionsskulden 2019 vilket betyder att även det andra finansiella målet 

prognostiseras att uppfyllas. 

  

3.2 Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 

I slutet av 2013 beslutade direktionen om ett eget kapital enligt lydelsen: ”Kommunalförbundets egna 

kapital skall i genomsnitt över en femårsperiod vara minst 5 Mkr”. Detta tillsammans med de övriga två 

finansiella målen som rör finansiering av investeringar och avsättning till pensionsskuld låg då till 

grund för förbundets budgetarbete. Under de senaste åren har förbundets resultat vid flera tillfällen 

påverkats kraftigt av förändring i diskonteringsränta avseende pensionsskuld samt återbetalning av 

AFA-premier. Tack vare att förbundet har haft ett starkt eget kapital har man dock haft bra 

förutsättningar att klara dessa och andra oförutsägbara påverkansfaktorer.  

 

I december 2016 tog direktionen en ny revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning där 

målet för eget kapital skrevs ner till att täcka ”två gånger självrisken i medlemskommunerna då staten 

täcker kostnadskrävande resurser. Självrisken baseras på kommunernas sammanlagda skatteunderlag 

för föregående år, multiplicerat med 0,02%”. Man tog samtidigt bort målet avseende finansiering av 

investeringar.  

 

Under 2017 fick förbundet ökade kostnader avseende pensioner samt för ett nytt RiB-avtal, vilket 

gjorde att man arbetade om den finansiella målet avseende det egna kapitalet. I budget 2018 sänkte 

förbundet målet till att det egna kapitalet ska lägst motsvara nivån på förbundets semesterlöneskuld 

vid utgången av föregående år. Ett sådant finansiellt mål innebar att det egna kapitalet för år 2018 

skulle uppgå till 2,9 mkr och prognostiserat eget kapital för år 2018 var 2 471 tkr. Förbundet skulle 

därmed inte uppfylla det finansiella målet för 2018. Målet som innebär att förbundet årligen ska göra 
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fullständiga avsättningar till pensionsskulden i balansräkningen, enligt beräkningar från 

pensionsförvaltare, uppfylldes dock.  

 

Inför 2019 tvingades förbundet att göra en ambitionssänkning av det finansiella målet avseende det 

egna kapitalet på kort sikt eftersom man hade en kostnadsreduceringspost om - 2426 tkr som inte 

täcktes av medlemsbidragen. Det finansiella målet avseende eget kapital skrevs därför om till att 

förbundet ska bibehålla ett positivt eget kapital på kort sikt. På lång sikt skulle det egna kapitalet 

uppgå till 3 mkr för att få ett hållbart finansiellt arbete samt för att ha en buffert vid exceptionellt 

ekonomiskt ansträngande år. Det finansiella målet om full avsättning till pensionsskuldens kvarstod.  

 

Med det budgeterade resultatet för 2019 förväntades förbundets eget kapital att hamna på 271 tkr. 

Med det förbättrade resultatet som prognostiseras till - 291 tkr jämfört med - 2426 tkr för 2019 

prognostiseras det egna kapitalet hamna på 2 406 tkr vid 2019 års utgång, vilket därmed uppfyller det 

finansiella målet om ett positivt eget kapital. Med en budget i balans 2020 förväntas det egna kapitalet 

att även vid 2020 års utgång vara 2 406 tkr. Det innebär att det finansiella målet om eget kapital 

uppnås. Att det egna kapitalet ska uppgå till 3 mkr på långsikt kvarstår. Den framlagda budgeten för 

2020 är dock en budget i balans som inte innehåller något utrymme för återställning av det egna 

kapitalet.  Det andra finansiella målet om att göra fulla avsättningar till pensionsskulden i 

balansräkningen kvarstår och prognostiseras att uppfyllas. 

 

3.3 Budgetram 2020 

I början av 2019 presenterade förbundet sitt förslag till 2020 års budgetram för Blekinge Väst. 

Förbundets äskade budgetanslag för 2020 uppgick till 57 326 tkr, vilket skulle innebära att förbundet 

täcker det negativa budgeterade resultat för 2019 samt når en budget i balans år 2020.  I tidigare 

samråd med medlemskommunerna har man kommit överens om att använda SKL:s prognoser där 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) anges, vilket också har gjorts i detta års budgetarbete. 

Lönekostnaderna räknades upp med 3,3 % och de övriga kostnaderna med 2,6 % i enlighet med det 

PKV-index som släpptes i februari 2019.  

 

Blekinge Väst tog ett beslut om att medlemsavgiften för år 2020 skulle höjas på följande sätt:  

Det negativa budgeterade resultatet om - 2 426 tkr för 2019 som uppkom genom att man delvis 

finansierade verksamheten med eget kapital justeras genom att medlemsavgiften för 2020 höjs från 

53 629 tkr till 56 118 tkr. Utöver det räknas medlemsavgiften upp med 1 211 tkr och blir därmed 

57 329 tkr för 2020.  Detta beslut innebär att förbundet kommer att gå in i 2020 med en budget i 

balans.  
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3.3.1 Revisionsbudget 

I den totala budgetramen ingår revisionsbudget för 2020. Revisionsbudgeten uppgår sammanlagt till 

160 tkr 2020, vilket inkluderar arvode till de tre förtroendevalda revisorerna, förlorad arbetsinkomst 

samt kostnader för anlitande av extern sakkunnig revisor. Budgetramen har tidigare tagits fram i 

samråd mellan förbundets förtroendevalda revisorer och kommunfullmäktiges ordförande i samtliga 

medlemskommuner.   

 

3.4 Driftbudget 2020 

3.4.1 Verksamhetens intäkter 

För år 2020 budgeterar förbundet med intäkter om 5 224 tkr. Jämfört med 2019 års budget är 

intäkterna 418 tkr högre. Det beror främst på höjd myndighetstaxa som inte var budgetrad för 2019. 

Intäkterna för automatbrandlarm och restvärdesräddning har också höjts något jämfört med budget 

2019 baserat på utfall 2019 och 2018. Lönebidrag från arbetsförmedlingen minskar med ca 185 tkr 

jämfört med 2019 på grund av avslutad lönebidragstjänst. Övriga intäkter ligger i linje med 2019 års 

budget.  

 

3.4.2 Verksamhetens kostnader 

Förbundets kostnader består till 81 procent av arbetskraftskostnader och de påverkar därmed 

budgeten i stor utsträckning. Till stor del består de av månadslöner och beredskapsersättningar. Vissa 

delar av arbetskraftskostnaderna är svåra att budgetera, dels rörliga lönekostnader som beror på antal 

larm och typ av larm, dels pensionskostnader där prognoserna vissa år har skilt sig mycket från slutliga 

beräkningar. Dessutom påverkas pensionskostnaderna kraftigt av personalförändringar som ofta är 

svåra att förutse.  

 

Arbetskraftskostnaderna har ökat med ca 2 200 tkr jämfört med 2019 års budget. Ökningen beror 

främst på löneökningar och arbetskostnader baserat på prognos för 2019. I de 2 200 tkr ryms, förutom 

löneuppräkningar, högre budgeterade kostnader för timpersonal, fler antal larmtimmar för RiB-

personal samt en del högre pensionskostnader baserade på prognoser från KPA. Ett nytt RiB-avtal har 

även tillkommit som inte var budgeterat i 2019 års budget, det innebär bland annat två höjningar av 

larmersättningen 2020 samt högre ersättningen från och med nionde timmen. Avtalet innehåller även 

högre ersättning för beredskap utöver ordinarie timmar. 
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Jämfört med budget 2019 minskar kostnader för inköp av förbrukningsmateriel med ca 90 tkr, övriga 

kostnader ökar med 32 tkr, hyra av anläggningstillgångar ökar med ca 90 tkr då förbundet planerar att 

leasa en bil istället för att investera. Kostnader utöver dessa ligger ungefär i linje med 2019 års budget 

vilket innebär att totala kostnader för 2020 ökar med 2 300 tkr jämfört med budget 2019.  

 

3.4.3 Avskrivningar 

På grund av rådande ekonomiskt läge har förbundet tidigare gjort en total revidering av 

investeringsbudgeten. På så sätt säkerställer man att rätt fordon byts i rätt tid och att man får ut hela 

livslängden på fordonen och håller nere investeringskostnad och avskrivningskostnaden för förbundet. 

För 2020 består de aktuella investeringarna av räddningsmateriel, ombyggnad av tankbil samt en 

fyrhjuling (All-terrain Vehicle, ATV) (se vidare i avsnitt 3.5).  

 

3.4.4 Finansiella poster 

Finansiella poster består i huvudsak av kostnadsränta på pensionsskulden. Eftersom pensionsskulden 

har sänkts så beräknas räntan, enligt KPA, att bli 96 tkr lägre än budget 2019. De finansiella posterna 

innehåller även räntekostnad för hyrespåslaget på ombyggnationen i Svängsta. Sammanlagt 

budgeteras de finansiella posterna uppgå till 100 tkr lägre för år 2020 jämfört med budget 2019. 

 

3.4.5 Jämförelsestörande poster 

År 2019 redovisades kostnadsreduceringen som jämförelsestörande post i budgeten. Eftersom 

medlemsbidragen täcker förbundets kostnader för 2020 uppstår därmed ingen jämförelsestörande 

post.   

 

3.5 Investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2023 

Förbundet arbetar internt utifrån en långsiktig investeringsplan, i första hand med investeringar på tio 

års sikt. Investeringsplanen används vid planering av verksamheten och baseras på en upprättad 

fordonsplan men även övriga planerade investeringar inkluderas. Övriga investeringar avser inköp för 

stadigvarande bruk där kostnaden överstiger ett basbelopp. I matrisen nedan samlas dessa 

investeringar för enkelhetens skull under rubriken räddningsmateriel men en underliggande 

specifikation finns.  

 

För att nyinskaffade fordon skall kunna utnyttjas optimalt placeras de i första hand vid heltidsstationen 

i Karlshamn samt deltidsstationerna i Sölvesborg och Olofström varefter fordon som ersätts placeras ut 

vid de övriga deltidsstationer där behovet för tillfället är störst.  
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År 2020 består investeringar av räddningsmateriel, ombyggnad av en tankbil samt en fyrhjuling (ATV) 

som kan användas vid skogsbränder. Räddningsmateriel består av hydraulverktyg, kemdräkt, 

hoppkudde, löpband, personsökare samt rökdykarradio. Investeringen av en ny tankbil som var 

planerad att genomföras 2020 har flyttats till 2021 på grund av försenad upphandling. Däremot 

kommer en ombyggnad av en befintlig, fullt avskriven, tankbil att göras under 2020 vilket innebär att 

den ekonomiska livslängden förlängs.  

 

Nedan framgår budgeterade investeringar för 2020 samt planerade investeringar för efterföljande 

treårsperiod. Uppdatering av investeringsplanen sker kontinuerligt.  

 

 

Budget Plan 

Investering 2020 2021 2022 2023 

Räddningsmateriel  1 606 281 35 115 

Tankbil ombyggnad 400 

   Tankbil  

 

3 600 

  Räddningsbåt teknik  

 

200 

  Båtmotor 

 

400 25 

 Fyrhjuling 250 

   Släckbil  

  

4 500 4 500 

Summa 2 256 4 481 4 560 4 615 
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3.6 Prognos 2019 och budget 2020, resultat- och balansräkningar 

3.6.1 Resultaträkning 

 

Budget Prognos Budget  Utfall  

belopp i tkr 2020 2019 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 5 224 5 465 4 806 5 633 

Verksamhetens kostnader -59 764 -56 113 -57 453 -55 277 

Avskrivningar -2 272 -2 781 -2 853 -3 628 

Verksamhetens nettokostnader  -56 812 -53 429 -55 500 -53 272 

     Medlemsavgifter 57 329 53 692 53 692 51 331 

Verksamhetens resultat 517 263 -1 808 -1 941 

     
Finansiella intäkter 4 2 1 

                    

-       

Finansiella kostnader -521 -556 -619 -545 

Resultat efter finansiella poster   0 -291 -2 426 -2 486 

     
Jämförelsestörande post              -       291 2426 

                    

-       

     Periodens resultat 0 0 0 -2 486 

 

3.6.2 Kassaflödesanalys 

 

Budget Prognos  Budget Utfall 

belopp i tkr 2020 2019 2019 2018 

  

    Den löpande verksamheten 

    Årets resultat 0 -291 0 -2 486 

Justering för av- och nedskrivningar 2 272 2 781 2 853 3 628 

Justering för realisationsresultat 0 -22 0 -65 

Förändring av pensionsavsättning 345 -1059 -155 212 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -209 215 -1 859 -52 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -149 139 820 1 156 

Medel från den löpande verksamheten 2 259 1 763 1 659 2 393 

  

    Investeringsverksamheten 

    Förvärv av mat. anläggningstillgångar -2 256 -1 747 -1 695 -1 957 

Försälj/utrang av mat. anläggningstillgångar 0 22 0 123 

Medel från investeringsverksamheten -2 256 -1 725 -1 695 -1 834 

  

    Finansieringsverksamheten 

    Amortering långfristiga lån -103 -99 -102 -94 

Medel från finansieringsverksamheten -103 -99 -102 -94 

  

    Årets kassaflöde -100 -61 0 465 

  

    Likvida medel vid periodens början 12 400 12 461 9500 11 996 

Likvida medel vid periodens slut 12 300 12 400 9500 12 461 
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3.6.3 Balansräkning 

 

Budget Prognos  Budget Utfall 

belopp i tkr 2020 2019 2019 2018 

TILLGÅNGAR 

      

    Anläggningstillgångar 

    Materiella anläggningstillgångar 

    Maskiner och inventarier 15 636 14 735 14 881 15 769 

Summa anläggningstillgångar 15 636 14 735 14 881 15 769 

  

    Omsättningstillgångar 

    Kortfristiga fordringar 2 500 2 291 3 800 2 506 

Likvida medel 12 300 12 400 9 500 12 461 

Summa omsättningstillgångar 14 800 14 691 13 300 14 967 

  

    SUMMA TILLGÅNGAR 30 436 29 426 28 181 30 736 

  

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 

      

    Eget kapital 

    Eget kapital 2406 2 697 2 471 5 183 

Årets resultat 0 -291 0 -2 486 

Summa eget kapital 2 406 2 406 2 471 2 697 

  

    Avsättningar 

    Pensionsskuld 17 269 16 924 18 491 17 983 

Summa avsättningar 17 269 16 924 18 491 17 983 

  

    Skulder 

    Övr långfristiga skulder 1 545 1 648 1 648 1 747 

Kortfristiga skulder 9 216 8 448 5 571 8 309 

Summa skulder 10 761 10 096 7 219 10 056 

  

    SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 436 29 426 28 181 30 736 
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3.7 Budget 2020 och plan för 2021-2023 

 

 

Budget Plan Plan Plan 

belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 5 224 5 631 5 788 5 695 

Verksamhetens kostnader -59 764 -62 080 -63 850 -65 536 

Avskrivningar -2 272 -2 535 -2 383 -2 451 

Verksamhetens nettokostnader  -56 812 -58 984 -60 445 -62 292 

     Medlemsavgifter 57 329 59 601 61 155 63 058 

Verksamhetens resultat 517 617 710 766 

     Finansiella intäkter 4 6 5 7 

Finansiella kostnader -521 -623 -715 -773 

Resultat efter finansiella poster   0 0 0 0 

     Extra ordinära poster        -                -               -                -       

     Periodens resultat 0 0 0 0 

 

 

Förbundet följer löpande prognoser från SKL avseende arbetskraftskostnader och inflation och 

posterna räknas upp utifrån dem. De planer som visas ovan används som mycket grova 

planeringsverktyg för att ge en bild av hur förbundets intäkter och kostnader förväntas förändras de 

närmaste tre åren. Dessa resultaträkningar uppdateras löpande under året. I budgetplanen ovan har 

det PKV-index som släpptes av SKL i oktober 2019 används.   

 

Budgetplaner för kommande år måste även ta hänsyn till den framtida samhällsutvecklingen i 

medlemskommunerna, vilken på olika sätt kommer att påverka kraven som ställs på förbundet. 

Etablering av nya industrier samt förändringar i samhällets infrastruktur kommer på olika sätt att 

löpande förändra riskbilden i samhället. I förlängningen får detta effekter på Räddningstjänstens 

organisation i form av ökade krav på förebyggande åtgärder, kompetensutveckling bland personal och 

anpassning av utrustning. Räddningstjänsten kommer även att vara en viktig aktör i uppbyggnaden av 

det civila försvaret. För att klara de uppgifter som tillkommer vid höjd beredskap, behöver kompetens 

byggas upp samt eventuellt tillförsel av ny materiel.   

 

För år 2021 har intäkterna och kostnaderna räknats upp med index som nämnts ovan. Utöver 

indexuppräkning har även kostnader för högre systemledning budgeterats med 500 tkr. Högre 

systemledning är ett kommande lagkrav efter ändring i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Kostnaden för högre systemledning kommer att vara bestående framöver. Myndigheten för 
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samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att till viss del tillskjuta medel till kommunerna för högre 

systemledning, förbundet förutsätter att ta del av dessa medel och har därför budgeterat med ökade 

intäkter utöver index för år 2021 och 2022. Det är i dagsläget oklart om de tillskjutna medlen från MSB 

är bestående.  

 

Andra kostnadsökningar som förbundet har kännedom om i dagsläget är att om planeringen följs 

kommer en ny brandstation i Karlshamn stå klar år 2023. Därmed kommer förbundet till viss del år 

2023 få ökade hyreskostnader, som därefter kommer att få full effekt 2024. I den budgetplan som 

presenteras är inte ökade hyreskostnader upptagna. I nuläget finns endast en grov kalkyl, som enligt 

Karlshamns kommuns projektplan blir mer detaljerad inför budget 2022.  

  


