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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 Västra Blekinge ska 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.  
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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 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 tjänstemännen.  

2.     HANDLINGSPROGRAM OCH MÅL 

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

räddningstjänst, där förebyggande åtgärder särskilt betonas. Under år 2021 antogs ett nytt 

handlingsprogram som gäller från år 2022 och framåt. 

 

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 inriktningsmål och därefter i prestationsmål samt mål kopplade 

till god ekonomisk hushållning. Prestationsmålen samt målen kopplade till god ekonomisk hushållning 

fastställs i årlig verksamhetsplan respektive budgetdokument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål kopplade till god 

ekonomisk hushållning 

Nationella mål 

Ändamål, vision och 

verksamhetsidé 

Inriktningsmål 

Prestationsmål 
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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 ska 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 Ändamål, vision och verksamhetsidé 

Medlemskommunerna ska upprätta en förbundsordning där bland annat verksamhetens ändamål ska 

anges. 

”Räddningstjänsten Västra Blekinge ska 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 ska 

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 tillhörande 

målbeskrivningar. Räddningstjänsten ansvarar också för kommunens rättigheter och skyldigheter enligt 

lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
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Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt följande vision: Området, som 

Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, ska vara skadefritt. 

 

Verksamhetsidén innebär att Räddningstjänsten Västra Blekinges ska i första hand förebygga olyckor 

inom verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats och ska samtidigt ha 

en optimal skadeavhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten ska 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 ska så långt det är möjligt sträva efter att upprätta rutiner för en 

hållbar ekologisk utveckling och en effektiv användning av resurser. Vidare ska Räddningstjänsten 

erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda. 

 

2.3 Verksamhetsmål 

Räddningstjänstens verksamhetsmål indelas i tre nivåer, inriktningsmål, prestationsmål samt mål 

kopplade till god ekonomisk hushållning. Målen har utgångspunkt i det nationella målet som anges i 1 

kap 3§ LSO, räddningstjänstens ändamål, vision och verksamhetsidé. Prestationsmålen samt målen 

kopplade till god ekonomisk hushållning anger det resultat som ska uppnås för att tillgodose 

inriktningsmålen och de nationella målen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.3.1 Inriktningsmål 

Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt följande inriktningsmål för 

verksamheten. Inriktningsmålen ska ses som de verksamhetsområden som ska 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 

Mål kopplade till god 

ekonomisk hushållning 

Nationella mål 

Ändamål, vision och 

verksamhetsidé 

Inriktningsmål 

Prestationsmål 
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ska kännetecknas av en helhetssyn, ständiga förbättringsarbeten och effektivt utnyttjande av tillgängliga 

ekonomiska resurser.  

Inriktningsmålen innebär att räddningstjänsten ska: 

• 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. 

 

2.3.2 Prestationsmål 

Detaljerade prestationsmål för verksamheten ska årligen upprättas i verksamhetsplanen och direktionen 

ska, vid direktionsmötet i december, fastställa dessa. Uppföljning av prestationsmålen ska ske två gånger 

per år i vid direktionens möte i september samt februari. 

 

2.3.3 Mål kopplade till god ekonomisk hushållning  

2.3.3.1 Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning  

Av kommunallagen 11 kap 6 § framgår att budgetdokumentet ska innehålla en plan för verksamheten 

under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. I Räddningstjänsten Västra Blekinge tolkas god ekonomisk hushållning som att förbundets 

resurser ska användas där de ger största möjliga nytta. För att få en tydlig röd tråd mellan förbundets 

vision och mål har ett verksamhetsmål kopplat till ekonomisk hushållning arbetats fram till respektive 

inriktningsmål. Verksamhetsmålen kommer att följas upp två gånger per år, i förbundets delårsrapport 

samt i dess årsredovisning. 
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Inriktningsmål Verksamhetsmål kopplat till god 

ekonomisk hushållning 

Målbeskrivning 

Sätta medborgaren i fokus med hög 

tillgänglighet för de som bor, vistas 

och verkar i kommunerna. 

 

Långtidssjukskrivning i förhållande 

till total sjukfrånvaro ska max 

uppgå till 20%. 

Statistik från 

löneprogram. 

Aktivt arbeta med att identifiera 

risker samt förebygga oönskade 

händelser för att på ett bra sätt 

planera för åtgärder vid sådana 

händelser. 

Vi ska årligen genomföra 200 

tillsyner enligt Lag om skydd mot 

olyckor (LSO) samt Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor 

(LBE). 

Statistik ur 

Räddningstjänsten 

Västra Blekinges 

verksamhetssystem. 

Medverka till att stärka den 

enskildes förmåga att själv 

förebygga och minska effekterna av 

oönskade händelser. 

 

Antal deltagare på våra 

utbildningar ska motsvara 5% av 

kommuninvånarantalet i 

medlemskommunerna (cirka 

63 000 invånare). 

Sammanställning från 

den förebyggande 

enheten. 

På ett snabbt och effektivt sätt 

genomföra räddningstjänstuppdrag 

vid oönskade händelser. 

 

Omsättningen på RiB-personal ska 

understiga 8% (ca 8 personer).  

 

Statistik ur 

Räddningstjänsten 

Västra Blekinges 

personalsystem. 

Aktivt analysera, återföra och sprida 

erfarenheter från inträffade 

oönskade händelser. 

 

Vi ska utföra minst tre stycken 

olycksutredningar.  

Statistik ur 

Räddningstjänsten 

Västra Blekinges 

verksamhetssystem. 

 

2.3.3.2 Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning  

På kort sikt arbetar förbundet med kontinuerlig budgetuppföljning och avstämning utifrån delprocesser 

och i samråd med budgetansvariga. För att säkerställa att förbundets ekonomi är långsiktigt hållbar 

krävs även övergripande finansiella mål som kan följas över en längre tid. För att ta fram förbundets 

finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning har en genomgång gjorts av mål hos jämförbara 

räddningstjänster såväl som av våra medlemskommuners mål. Därefter har förbundet sammanställt de 

finansiella mål som anses vara relevanta för Räddningstjänsten Västra Blekinge. För en mer detaljerad 

redogörelse av förbundets tankar gällande de finansiella målen, se dokument ”Riktlinjer för god 
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ekonomisk hushållning” diarienummer 2021-000810. Även de finansiella målen ska följas upp två gånger 

per år, i förbundets delårsrapport samt i årsredovisningen. 

 

Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning Mätningsmetod 

Det egna kapitalet ska minst motsvara föregående års genomsnittliga 

semesterlöneskuld.  

 

Balansräkning 

Kommunalförbundet ska årligen göra fullständiga avsättningar till 

pensionsskulden i balansräkningen, enligt beräkningar från 

pensionsförvaltare. I dessa beräkningar ska försiktighetsprincipen vara 

gällande. 

Avstämning mot 

underlag från KPA. 

3.     EKONOMI 

3.1 Budgetprocessen 

När årsbokslutet är fastställt i direktionen startar arbetet inför nästkommande års budget. I april månad 

beslutar direktionen om en budgetram som sedan presenteras för samrådet Blekinge Väst, där 

representanter från medlemskommunerna deltar.  

 

För att arbeta fram en gemensam budgetram lämnar samtliga budgetansvariga in de behov och ökade 

kostnader som deras verksamhet står inför och därefter görs en sammanställning av dessa kostnader av 

förbundets ekonom i samverkan med förbundschef. För att täcka 2023 års nödvändiga kostnader 

presenterade förbundet ett förslag på ökad rambudget med 8,45% i april månad år 2022. Prisindex för 

kommunal verksamhet används för att räkna upp lönekostnader samt övriga kostnader. I årets budget 

har lönekostnader räknats upp med 3,2% enligt det cirkulär (22:37) som SKR1 publicerade 2022-10-20. 

Förbundet brukar vanligen utgå från PKV2 men i det index (6,9%) har även förändringarna i 

pensionsavtalen (AKAP-KR) inkluderats. Då förbundet budgeterar dessa kostnader separat efter 

underlag från pensionsförvaltare har enbart index för timlön konjunkturlönestatistiken på 3,2% använts. 

Någon generell uppräkning av förbundets övriga kostnader har ej genomförts utan enskilda satsningar 

har gjorts där behov finns, bland annat för el- och drivmedelskostnader. I juni månad fick förbundet ett 

preliminärt beslut om att rambudgetuppräkning med 5,6% hade beviljats av medlemskommunerna. I 

beräkningen ingick full ersättning för pensionskostnader, exklusive ränta på pensionsavsättningar, samt 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner. 
2 Prisindex för kommunal verksamhet. 
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för avskrivningskostnaderna. Indexuppräkning av lönekostnaderna medgavs med 3,4% samt 2,7% för el, 

drivmedel och fjärrvärme.  

 

Budgetprocessen innebär en stor osäkerhet för förbundet då det ofta tillkommer förändringar av 

kostnader och prognoser från rambudgetäskandet till dess att den slutliga budgeten antas av 

direktionen i oktober månad. I år har exempelvis förändrade pensionsprognoser gjort att 

pensionskostnaderna har ökat med 1,4 Mkr mellan april och oktober månad. Dessa ökade kostnader 

tillsammans med de höga kostnaderna för el och drivmedel innebar att det saknades 2,7 Mkr för att nå 

en budget i balans i oktober månad. Då medlemskommunerna gav ersättning för pensionskostnaderna 

vid rambudgetprocessen startades en ny dialog med samverkan Blekinge Väst. Förbundet bjöds in till 

ett nytt möte den 1 november vilket innebar att beslut om budget flyttades fram till ett extra insatt 

direktionsmöte den 16 november, detta med hänvisning till synnerliga skäl. Vid mötet med Blekinge 

Väst presenterades ett tilläggsäskande uppgående till 1,9 Mkr. Tilläggsäskandet innefattade ersättning 

för ökade pensionskostnader jämfört med den prognos som fanns i april månad men även för 

räntekostnader på pensionsavsättningar som förbundet ej fått ersättning för vid rambudgetdialogen. 

Tilläggsäskandet har beviljats av medlemskommunerna. Dock kvarstår ökade kostnader för el och 

drivmedel vilket gör att Räddningstjänsten Västra Blekinge presenterar en budget där kostnaderna 

överstiger intäkterna med 0,5 Mkr med hänvisning till synnerliga skäl enligt kommunallagen 11 kap 5§ 

punkt 2. Se vidare förklaring under rubrik 3.3 Balanskravsutredning. 

 

På direktionens möte i september månad gavs förbundschefen i uppdrag att aktualisera dokumentet 

”Strukturella förändringar” som belyser effekterna av kostnadsreducerande förändringar i verksamheten 

och dess konsekvenser. Med tanke på rådande omständigheter kring en eventuell 

förbundssammanslagning önskar inte direktionen att göra någon av dessa kostnadsreducerande 

förändringar. De skulle förändra förutsättningarna i ett eventuellt nytt förbund och bör i så fall hanteras 

efter en sammanslagning. 

 

3.2 Prognos år 2022 

Det prognostiserade resultatet för 2022, baserat på utfallet per 2022-10-31, visar på ett underskott om 

680 tkr.  

 

Intäkterna förväntas sammanlagt hamna ca 390 tkr över budget. De ökade intäkterna är dock förenade 

med motsvarande kostnader enligt följande: förbundet har fått extra ersättning från MSB för en 

brandingenjör som forskar kring anställningsformen räddningstjänstpersonal i beredskap. Denna extra 



                                         Budget år 2023 

  

Sida 11 (19) 
 

ersättning uppgår till 250 tkr överstigande budget. Ersättning för höga sjuklönekostnader har erhållits 

uppgående till 150 tkr och ersättning har även beviljats från AFA på 80 tkr för rehabiliteringskostnader.  

 

Intäkterna från tillsynsverksamheten prognostiseras understiga budget med 170 tkr då den 

förebyggande enheten prioriterat om sina resurser för att arbeta med lagstadgade myndighetskrav och 

föreskrifter. Intäkten för de automatiska brandlarmen förväntas understiga budget med 190 tkr och 

utbildningsverksamheten med 155 tkr. 

 

Verksamhetens sammanlagda kostnader prognostiseras uppgå till -64 385 tkr jämfört med budgeterat 

-63 210 tkr, vilket innebär högre kostnader om 830 tkr. Kostnaderna för drivmedel och energi har drivit 

upp till höga nivåer på grund av den prisbild som råder på marknaden. Drivmedlet förväntas överstiga 

budget med 250 tkr (48%) och elkostnaderna prognostiseras bli 450 tkr (100%) högre än budget. 

Arbetskostnaderna förväntas överstiga budget med 800 tkr. Övertidskostnaderna prognostiseras till 180 

tkr högre än budgeterat. Larmersättning RiB prognostiseras till 270 tkr över budget och 

beredskapsersättning RiB till 250 tkr högre än budget.  

 

Förbundet har också fått väsentligt högre kostnader för rehabilitering och fordonsförsäkringar än 

budgeterat men erhållit intäkter för övervägande del av dessa. En återhållsam kostnadsnivå i övrigt gör 

att underskottet inte är större. 

 

Det prognostiserade underskottet gör att förbundets egna kapital förväntas minska till 6,6 Mkr, vilket 

betyder att det finansiella mål, som anger att dess nivå minst ska motsvara föregående års 

genomsnittliga semesterlöneskuld, uppfylls. Förbundet kommer att göra fulla avsättningar till 

pensionsskulden år 2022 enligt beräkningar från KPA vilket betyder att även det andra finansiella målet 

prognostiseras att bli uppfyllt. 

 

3.3 Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Ingående resultat att återställa 0 0 0 

Årets resultat enligt resultaträkning - 524 2 1 

Realisationsvinst anläggningstillgångar 0 0 0 

Realisationsförlust anläggningstillgångar 0 0 0 

Årets balanskravsresultat - 524 2 1 

 

Förbundet prognostiserar ett underskott år 2022 uppgående till 680 tkr. När årsredovisningen ska 

fastställas i februari månad kommer direktionen besluta om att detta underskott ej ska återställas med 



                                         Budget år 2023 

  

Sida 12 (19) 
 

hänvisning till att det råder synnerliga skäl enligt kommunallagen 11 kap 13§. Det exceptionella 

omvärldsläget har påverkat el- och drivmedelskostnaderna i så pass stor omfattning att de ej kan 

hanteras i förbundets ordinarie verksamhet. På grund av detta ska inte underskottet återställas utan ska 

istället reducera förbundets egna kapital. Förbundet har ett eget kapital som ska kunna möta mindre 

fluktuationer i ekonomin och det bedöms därför skäligt att inte återställa underskottet. Resultatet får 

inte någon påverkan på förbundets finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning. Dessa 

förutsättningar gäller även för det underskott som budgeteras under år 2023 där ökningen av el- och 

drivmedelskostnader fortsatt har en stor påverkan. Dessa ökade kostnader kan inte hanteras i ett 

förbund med de små marginaler som Räddningstjänsten Västra Blekinge har. Underskottet på 0,5 Mkr 

för år 2023 ska därför inte heller återställas på grund av dessa synnerliga skäl. Underskottet ska istället 

reducera det egna kapitalet som därefter kommer att uppgå till 6 Mkr.  

 

3.4 Driftbudget år 2023 

År 2023 är ett utmanade år ur flera perspektiv och extra utmanande för ett litet förbund. Övergången till 

det nya pensionsavtalet AKAP-KR, ett höjt inkomstbasbelopp, en exceptionellt hög inflation och andra 

höjda parametrar har gjort att förbundets pensionskostnader har ökat med 3,5 Mkr jämfört med år 2022. 

De höga energi-och drivmedelskostnaderna drabbar också förbundet hårt med tanke på dess 

verksamhet. Dessa försvårande förutsättningar gör att Räddningstjänsten Västra Blekinge inte kan leva 

upp till kommunallagens krav om att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Det saknas 524 tkr för att 

kravet ska uppnås. 

 

3.4.1 Verksamhetens intäkter 

 Budget Prognos Budget  Utfall  

belopp i tkr 2023 2022 2022 2021 

Verksamhetens intäkter 7 836 6 182 5 790 5 240 

 

För år 2023 budgeterar förbundet med intäkter om 7,8 Mkr. Jämfört med 2022 års budget är intäkterna 

2 Mkr högre, +35,3%.  Genom taxe-och avgiftshöjningar har förbundet kunnat öka intäkterna med 1,35 

Mkr. Övriga intäktshöjningar kan härledas till bland annat forskningsstöd från MSB som dock är förenliga 

med motsvarande kostnader. Förbundet kommer att införa en avgift för samtliga 

automatbrandlarmsavtal för att täcka den administrativa kostnad som finns i verksamheten för att 

handha avtalen. En uppläggningsavgift för automatbrandlarmskunder kommer också att införas under 

år 2023, dessa avgifter budgeteras till 900 tkr. En ny taxa för farlig verksamhet (så kallade 2:4 

anläggningar) har föreslagits medlemskommunernas fullmäktige och vid beslut innebär den ökade 

intäkter med 162 tkr.  
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3.4.2 Verksamhetens kostnader 

 Budget Prognos Budget  Utfall  

belopp i tkr 2023 2022 2022 2021 

Verksamhetens kostnader -69 719 -64 385 -63 210 -61 328 

 

Förbundets kostnader består till ca 80 procent av arbetskraftskostnader och de påverkar därmed 

budgeten i väldigt 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 5,2 Mkr jämfört med 2022 års budget. Pensionerna står för 

den stora kostnadsökningen med 2,5 Mkr exklusive finansiella kostnader på 1 Mkr. Anledningen är det 

nya pensionssystemet AKAP-KR där avsättningen har höjts till 6% jämfört med tidigare 4,5% samtidigt 

som den höga inflationen påverkar de parametrar som ligger till grund vid beräkning av övriga 

pensionskostnader. Avsättningar enligt KPA-planen och den förmånsbestämda ålderspensionen ökar 

med 880 tkr, den avgiftsbestämda ålderspensionen ökar med 592 tkr till följd av AKAP-KR och som en 

konsekvens av detta ökar den särskilda löneskatten med 810 tkr. Lönerna har indexreglerats med 3,2% 

men särskilda justeringar har också behövt göras av exempelvis övningsersättningen för RiB. Förbundet 

har ökat månadslönerna med 1 020 tkr vilket, förutom indexregleringar (460 tkr), beror på att en 

brandingenjör har erbjudits en anställning för att möta ett förhöjt behov i den förebyggande enheten.  

 

Budget för elkostnader ökar med 450 tkr (100%) och drivmedel med 255 tkr (50%) för att möta 

samhällsutvecklingen och den rådande kostnadsbild som finns på marknaden idag. 

 

3.4.3 Avskrivningar 

 Budget Prognos Budget  Utfall  

belopp i tkr 2023 2022 2022 2021 

Avskrivningar -2 765 -2 338 -2 439 -2 328 

 

Investeringsbudgeten är ett levande dokument som löpande revideras för att tillgodose att den är aktuell 

och uppdaterad. På så sätt säkerställs att rätt fordon byts i rätt tid och att fordonets livslängd kan nyttjas 

på bästa sätt samtidigt som investeringskostnaderna ska hållas på en balanserad nivå tillsammans med 

avskrivningskostnaderna. År 2023 består investeringarna av räddningsmateriel, släckbil samt handburen 

Rakelutrustning (se vidare i avsnitt 3.5). Allt dyrare investeringskostnader för fordonen samtidigt som 



                                         Budget år 2023 

  

Sida 14 (19) 
 

förbundets avskrivningskostnader har minskat innebär att förbundet har ett negativt kassaflöde, en 

problematik som åter behöver lyftas med förbundets medlemskommuner för att nå en samsyn. 

 

3.4.4 Medlemsbidrag 

 Budget Prognos Budget  Utfall  

belopp i tkr 2023 2022 2022 2021 

Medlemsbidrag 65 507 60 249 60 249 58 750 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge finansieras till största del av medlemsbidrag från de tre 

medlemskommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Som nämnts tidigare har 2022 års 

medlemsbidrag räknats upp med 8,77% efter beslut från samarbetet Blekinge Väst via Olofströms 

kommun. Utöver medlemsbidragen tillkommer även de generella statsbidrag som MSB ger som stöd till 

räddningstjänsten för att kunna bygga högre systemledning, 4,50 kronor per invånare. Statsbidragen 

delas ut till kommunerna och kommer därför in i form av medlemsbidrag till förbundet.  

 

3.4.5 Finansiella kostnader och intäkter 

 Budget Prognos Budget  Utfall  

belopp i tkr 2023 2022 2022 2021 

Finansiella intäkter 3 0 3 0 

Finansiella kostnader -1 386 -390 -390 -275 

 

Finansiella poster består i huvudsak av kostnadsränta på pensionsskulden. Räntan har beräknats till 1 

310 tkr enligt KPA. De finansiella posterna innehåller även räntekostnad för hyrespåslaget på 

ombyggnationen av brandstationen i Svängsta på 68 tkr. 
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3.5 Investeringsbudget för år 2023 och plan för år 2024-2025 

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 ska kunna utnyttjas optimalt placeras de i första hand vid heltidsstationen i 

Karlshamn samt RiB3-stationerna i Sölvesborg och Olofström varefter fordon som ersätts placeras ut vid 

de övriga stationerna där behovet för tillfället är störst.  

 

År 2023 består investeringarna av räddningsmateriel samt en släckbil. Räddningsmateriel består av 

handburen rakelutrustning, styrenheter och kuddar till tung räddning samt ett löpband till 

testverksamheten. Nedan framgår budgeterade investeringar för 2023 samt planerade investeringar för 

efterföljande tvåårsperiod. Uppdatering av investeringsplanen sker kontinuerligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budget  Plan 

Investeringsbudget 2023   2024 2025 

Räddningsmateriel            900                410                500     

Släckbil        4 500        

Tankbil          3 600              1 500     

Bil första insatsperson             600      

Besiktningsbil             132      

Utryckningsfordon             1 100     

Motorspruta             1 000     

Summa 5 400   4 742 4 100 

 

 
3 Räddningstjänstpersonal i Beredskap. 
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3.6 Prognos 2022 och budget 2023, resultat- och balansräkningar 

3.6.1 Resultaträkning 

 Budget Prognos Budget  Utfall  

belopp i tkr 2023 2022 2022 2021 

Verksamhetens intäkter 7 836 6 182 5 790 5 240 

Verksamhetens kostnader -69 719 -64 385 -63 210 -61 328 

Avskrivningar -2 765 -2 338 -2 439 -2 328 

Verksamhetens nettokostnader  -64 648 -60 541 -59 859 -58 416 

     

Medlemsbidrag 65 507 60 249 60 249 58 750 

Verksamhetens resultat 859 -292 390 334 

     

Finansiella intäkter 3 0 3 0 

Finansiella kostnader -1 386 -390 -390 -275 

Resultat efter finansiella poster   -524 -682 3 59 

     

Periodens resultat -524 -682 3 59 

 

3.6.2 Kassaflödesanalys 

 Budget Prognos  Budget Utfall 

belopp i tkr 2023 2022 2022 2021 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat -524 -682 3 59 

Justering för av- och nedskrivningar 2 765 2 338 2 439 2 328 

Justering för realisationsresultat 0 0 0 -55 

Förändring av pensionsavsättning 2 793 1 397 1 220 1096 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 100 -306 33 461 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -205 774 0 -1 302 

Medel från den löpande verksamheten 4 929 3 521 3 695 2 587 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av mat. anläggningstillgångar -4 962 -4 888 -4 940 -4 990 

Försälj/utrang av mat. anläggningstillgångar 0 0 0 55 

Medel från investeringsverksamheten -4 962 -4 888 -4 940 -4 935 

     

Finansieringsverksamheten     

Amortering långfristiga lån -120 -114 -114 -109 

Medel från finansieringsverksamheten -120 -114 -114 -109 

     

Årets kassaflöde -153 -1 481 -1 359 -2 457 

     

Likvida medel vid periodens början 11 400 12 881 13 600 15 338 

Likvida medel vid periodens slut 11 247 11 400 12 241 12 881 
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3.6.3 Balansräkning 

   Budget Prognos  Budget Utfall 

belopp i tkr 2023 2022 2022 2021 

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier 21 648 19 451 19 108 16 901 

Summa anläggningstillgångar 21 648 19 451 19 108 16 901 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 3 000 3 100 3 000 2 794 

Likvida medel 11 247 11 400 12 241 12 881 

Summa omsättningstillgångar 14 247 14 500 15 241 15 675 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 35 895 33 951 34 349 32 576 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Eget kapital 6 570 7 252 7 497 7 193 

Årets resultat -524 -682 3 59 

Summa eget kapital 6 046 6 570 7 500 7 252 

     

Avsättningar     

Pensionsskuld 19 472 16 679 16 528 15 282 

Summa avsättningar 19 472 16 679 16 528 15 282 

     

Skulder     

Övriga långfristiga skulder 1 077 1 202 1 321 1 322 

Kortfristiga skulder 9 300 9 500 9 000 8 720 

Summa skulder 10 377 10 702 10 321 10 042 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 895 33 951 34 349 32 576 
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3.7 Budget år 2023 och plan för år 2024-2025 

 

R E S U L T A T B U D G E T  Budget Plan Plan 

belopp i tkr 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 7 836 8 095 8 370 

Verksamhetens kostnader -69 719 -71 923 -74 252 

Avskrivningar -2 765 -2 747 -2 936 

Verksamhetens nettokostnader  -64 648 -66 575 -68 818 

    

Medlemsavgifter 65 507 67 820 69 564 

Verksamhetens resultat 859 1 245 746 

    

Finansiella intäkter 3 6 5 

Finansiella kostnader -1 386 -1 250 -750 

Resultat efter finansiella poster   -524 1 1 

    

Periodens resultat -524 1 1 

 

Förbundet följer löpande prognoser från SKR4 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-index5 som släpptes av SKR i oktober år 2022 använts.   

 

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 för 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.   

 

Arbetet med nybyggnationen av brandstationen i Karlshamn fortlöper, dock återstår politiska beslut om 

byggstart. Dessa beslut förväntas tas under våren, förbundet har inte tagit höjd för ökade hyreskostnader 

i plan för år 2024-2025. 

 

 
4 Sveriges kommuner och regioner. 
5 Prisindex för kommunal verksamhet. 
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Med anledning av Karlshamns kommuns utträde ur förbundet per 2026-01-01 samt 

förbundsutredningen finns en stor osäkerhet i den framtida planeringen. Dessa osäkerhetsfaktorer bör 

dock få viss klarhet under kvartal 1 år 2023. Någon hänsyn har ej tagits i plan år 2024-2025.  

  


