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Förkortningstabell
AFA
Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag
API
Arbetsplatsintegrerad grupp
BIB/IL
Brandingenjör i beredskap/Insatsledare
BFV
Brandskyddsföreningen Västmanland
FIP
Första insatsperson
FÅP
Förmånsbestämd ålderspension
HR
Human Resources
IB
Inre befäl
IVPA
I väntan på ambulans
KPA
Kommunernas pensionsanstalt
LBE
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
LSO
Lagen om skydd mot olyckor
MBR
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
MDH
Mälardalens högskola
MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
OPF-KL
Omställningsstöd och bestämmelser om pension för förtroendevalda
PA-KL
Pensionsavtal som gällde fram till 31.12.1997
PO
Personalomkostnadspålägg
RCB
Räddningschefsberedskap
RIB
Räddningstjänstpersonal i beredskap
SAP-R
Särskild avtalspension – räddningstjänst
SMO
Utbildning i skydd mot olyckor
SP
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
U-sam
Samarbetsorgan för bl.a. räddningschef och ställföreträdare för Västmanland och Södra Dalarna
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MBR:s administrativa organisation 2018
Politisk organisation
Förbundsdirektionen

Beredningsutskott

Revision

Förbundsorganisation

Åke Broman

Per Vikner

Sarah Norström

Tobias Erdsjö

Avdelningschef
Emil Brodin

Stationschef
Mattias Lindvall

Stationschef
Mats-Ola Wall

Resursgrupp *

Avdelningschef
Björn Svensson

Sundbo elevhem
Brandstation
Surahammar

* = arbetsplatsintegrerad grupp/resursgrupp
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Avdelningschef
Louise Söderberg

Förbundsdirektionen
Direktionen har nio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen har under året haft 6
sammanträden med 108 protokollförda ärenden. Beredningsutskottet har haft 5 sammanträden med
79 protokollförda ärenden.
Sammanställningen visar direktionens och beredningsutskottets sammansättning per den 31
december 2018.

Ordinarie ledamöter
Solveig Nilsson (S), ordförande
Johanna Skottman (S), 1:e vice ordförande
Catarina Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Birgitta Åkerberg (L)
Adam Pettersson (C)
Jörgen Andersson (M)
Terese Pransjö (M)
Stieg Andersson (M)
Erkki Visti (C)

Kommun
Västerås
Surahammar
Hallstahammar
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Hallstahammar
Surahammar

Ersättare
Maria Kesselring (S)
Per-Inge Ahlbäck (S)
Jacob Axelson (L)
Enes Bilalovic (M)
Samuel Stengård (KD)
Tobias Nordlander (S)
Chatarina Ståhl (S)
Reijo Tarkka (V)
Martin Gabrielsson (L)

Kommun
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Surahammar
Surahammar
Hallstahammar
Hallstahammar

Beredningsutskottets sammansättning
Solveig Nilsson (S), ordförande
Johanna Skottman (S), 1:e vice ordförande
Catarina Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Jörgen Andersson (M)

Kommun
Västerås
Surahammar
Hallstahammar
Västerås
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FOÄRVALTNINGSBERAÄ TTELSE

Förbundsdirektörens kommentarer till årsresultatet
Omvärldsanalys

MBR:s verksamhet utförs till följd av lagar och består i grunden av en operativ
räddningstjänstverksamhet som styrs av direktionens antagna handlingsprogram för räddningstjänst.
Till detta kommer en brandförebyggande verksamhet styrd av medlemskommunernas
handlingsprogram för förebyggande brandskydd. För att klara dessa huvuduppdrag har MBR, förutom
en utryckande organisation, en organisation med driftverksamhet, administration och övriga
stödfunktioner. Endast 4 % av all personal har inte en roll i den utryckande organisationen, vilket är en
mycket låg andel sett till organisationens storlek.
I jämförelse med många andra räddningstjänstorganisationer har MBR en bred riskmiljö att hantera,
med bl.a. flygplats, hamn, kärnbränslefabrik m.m. Räddningstjänstverksamheten omfattar bl.a.
vattendykning, som endast förekommer i ett fåtal av landets kommuner. Satsningen på s.k.
förstahandsenheter i Ramnäs, och i samverkan med Eskilstuna räddningstjänst, i Kvicksund, är ett
viktigt inslag, liksom utslussningen till samhället av dömda ungdomsbrottslingar, via den verksamhet
som Statens Institutionsstyrelse bedriver vid brandstationen i Surahammar. Inom den förebyggande
verksamheten pågår sedan många år en kontroll av trapphus i flerbostadshus, en uppgift som utförs
av MBR:s räddningsstyrkor. Sedan våren 2018 har dessutom 1949 hembesök gjorts för att förbättra
brandskyddet i enskilda lägenheter. RIB-styrkan i Hallstahammar har också som uppgift att i samband
med hemfärd från larm passera brandutsatta områden för översiktlig kontroll.
MBR ligger mycket väl framme på teknik- och fordonsområdet. Under 2015 gjorde MBR som första
räddningstjänst i Sverige en investering i en dykrobot som succesivt implementerats i
vattendykarverksamheten.

Ekonomiska jämförelsetal
Stora svårigheter föreligger med att ta fram jämförande statistik med andra räddningstjänstorganisationer. Inga centrala nationella uppgifter finns gällande ekonomi sedan detta tagits bort i SKL:s
öppna jämförelser. Inhämtade uppgifter bygger på direktkontakter där svarsfrekvensen tyvärr är
mycket låg. För de som dock svarat anges kostnaderna i nedanstående tabell.
Räddningstjänstorganisation
MBR

Nettokostnad per invånare, bokslut 2017 (kr)
531

Räddningstjänsten Östra Götaland

573

Eskilstuna räddningstjänst

622

Nerikes Brandkår

622

Gästrike Räddningstjänst

675

Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund

695

I interkommunalt perspektiv framgår av årsredovisningen 2017 från Västerås Stad att MBR kostade
1,00 kr av 100 skattekronor. Detta kan jämföras med annan teknisk verksamhet inom Västerås Stad
som t.ex. skötsel av parker och gator som uppgick till 2,42 kr av 100 skattekronor eller kollektivtrafiken
som uppgick till 1,96 kr av 100 skattekronor.
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Året som gått

Viktiga händelser under året:
Medlemsmöte
Medlemsmöte med medlemskommunerna hölls i april där bl.a. medlemsbidragets storlek
diskuterades. MBR har inte fått full täckning för utjämningen från Västerås Stad, som istället har valt
att reglera differensen i utjämningen under tre år, 2017–2019. Under 2018 har MBR fått 1 Mkr mindre
i medlemsbidrag till följd av detta. Den totala medlemskostnaden för MBR är fortfarande klart lägst
per invånare bland jämförbara kommuner. Medlemsmötet under våren beslöt bl.a. att MBR inför 2019
inte behöver göra effektiviseringar i verksamheten utan nuvarande verksamhetsnivå skall bestå.

Medarbetare
På RIB-sidan har bemannings- och kompetensläget fortfarande varit problematiskt, speciellt i Kolbäck
och Surahammar. Dagtid har den totala bemanningen varit mycket bristfällig och tillgången till befäl
likaså. Nyrekryteringar har belastat förbundet hårt och medfört kostnader utöver budget. FIP- enheten
i Ramnäs har startade upp under april, men i treveckorsschema istället för fyraveckors, då endast tre
brandmän kunde rekryteras. Insatserna för att återställa beredskapen till önskat läge på samtliga RIBstationer har fortsatt oavbrutet.
I heltidsorganisationen på Vallby och Brandthovda anställdes sex stycken nya medarbetare under
hösten 2017 för att utbildas och för att kunna ingå i styrkorna till sommaren 2018 och därefter ersätta
för pensionsavgångar. Två av dessa samt ytterligare en brandman sade tyvärr upp sig under våren för
att börja i Stockholmsområdet, där de redan hade sina bostäder. En ny rekrytering genomfördes för
att täcka luckorna, men tyvärr kunde dessa medarbetare inte tillträda förrän i slutet av sommaren,
vilket medförde att skiftbemanningen under sommaren blev extra problematisk.
För att kunna upprätthålla kompetensen inom vattendykningen togs beslut om att skicka ytterligare
vattendykare på utbildning under hösten 2017. På grund av platsbrist på utbildningen kom denna
utbildning först till stånd under våren, vilket medförde att extra utbildningskostnader för
dykverksamheten hamnade på 2018.
I februari tillträdde den andra av de två stationsbefälen som tyvärr redan under sommaren lämnade
MBR för annat jobb hos tidigare arbetsgivare. En ny rekrytering blev därför nödvändig. Teknik- och
Insatschefen har varit vakant en stor del av året. En ny chef rekryterades externt men kunde först
tillträda i oktober
Vid månadsskiftet januari/februari valde en brandmästare på förebyggande avdelningen att gå i
pension (SAP-R), och i juni avgick ytterligare en brandförman med SAP-R. En brandmästare på
förebyggandeavdelningen gick i särskild avtalspension i september och en insatsledare slutade under
senhösten för annat jobb inom forskningsvärlden.
Inom den förebyggande avdelningen har både avdelningschefen och en brandingenjör haft längre
barnledigheter. Under tiden förstärktes avdelningen med två nya brandingenjörer varav en erhöll en
tillsvidareanställning och den andra en visstidsanställning. Chefskapet på förbyggandeavdelningen har
under ordinarie chefs barnledighet fördelats på de övriga cheferna inom organisationen. En
brandingenjör lämnade MBR sista augusti för annat jobb och ytterligare en brandingenjör MBR slutade
i oktober. Brandingenjörer har en mycket god arbetsmarknad där såväl staten men framför allt den
privata sidan erbjuder fina anställningsvillkor.
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Taxor
Förebyggande avdelningen har sett över tillsynstaxorna inför 2019, så att tillsynsverksamheten
kostnadsfinansieras utifrån nedlagd arbetstid. Arbete har fortgått på förebyggande avdelningen med
att se över ambitionsnivån i tillsynsplanen. Även övriga taxor inom MBR har setts över, så att
uppräkning täcker löne- och prisuppräkningar framöver. Dessa förändringar har under året tillskrivits
medlemskommunerna för beslut, då förändringen även påverkar MBR:s myndighetstaxor.

Mark och fastigheter
Diskussioner kring fastigheterna och övertagande av Vallby brandstation har pågått med Västerås
stads fastighetskontor efter beslut i MBR:s direktion. Fastighetskonsulten presenterade sin rapport vid
direktionssammanträdet i juni, förslag till köpesumma samt redovisade även de behov av reparationoch underhållsarbeten, främst gällande vatten och avlopp samt ventilation som undersökts.
Fastighetskonsulten samt underhållsbehovsanalysen har gett förbundet kostnader under året som ej
var budgeterade. Behovsanalysen har dock att varit ett värdefullt underlag i de fortsatta
diskussionerna om övertagande alternativt fortsatt förhyrande.
En riskanalys har under året genomförts gällande kontorsplatser, då trångboddheten måste lösas och
kontorsutrymmena fördelas på bästa möjliga sätt. Personal som arbetar i både kontors- som
utryckningstjänst får framöver i högre grad dela kontor med en kollega. Prioriteringen är att
medarbetare som arbetar huvudsakligen dagtid i möjligaste mån ska beredas egna kontorsrum.
Vid direktionsmötet i mars beslöt direktionen att friköpa marken till Brandthovda brandstation. På
grund av god likviditet har förbundet kunnat friköpa marken utan att behöva utnyttja internkrediten.
Övningsfältet Fågelbacken har färdigställts vad gäller gasolövningscontainers med tak över dessa.

Investeringar
Ett flertal investeringsprojekt har pågått. En översyn av investeringsprojekten gjordes under hösten
och direktionen tog i samband med beslut om den slutliga budgeten för 2019 även beslut om att flytta
fram vissa investeringar och att vissa investeringar skulle utgå till förmån för nya.
En ny plan för övningsfältet med nytt övningshus togs fram av teknik- och insatsavdelningen i samråd
med RISE och MDH under 2017. Detta medförde att de ekonomiska kalkylerna för övningsfältet
reviderades. Revideringen medförde förändringar i investeringsplanerna för 2019–2020 då det under
dessa år behövde avsättas ytterligare 5 Mkr/år för övningshuset. En utredning pågår om MBR år 2025.
Intill att denna utredning presenterats förslår förbundsledningen i sin slutliga budget för 2019 att
endast drift och underhåll av befintliga hus och anordningar på Fågelbacken tillsvidare ska ske.

MBR möter medborgaren
Under våren startade MBR upp ett projekt med att göra hembesök. Syftet var att öka medborgarnas
kunskaper om brandförebyggande åtgärder i hemmet och därmed vända den höga nivån av
bostadsbränder i MBR:s utryckningsområde. Kostnaderna för projektet har under året uppgått till 72
tkr.
Även i år har ca 1800 förskolebarn från samtliga medlemskommuner utbildats i brandkunskap under
februari 2018, i samarbete med Kulturskolan i Västerås.
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MBR år 2025 - målbild
Ett utredningsuppdrag pågår med sikte på MBR:s behovsbild 2025. Vid direktionsmötet i mars uppdrog
direktionen år förbundsdirektören att arbeta fram ett detaljerat utredningsuppdrag där
även framtida samverkan och samverkansfördelar skulle ingå utöver framtida behov av resurser,
lokalisering av enheter/brandstationer och övningsmöjligheter. Vid direktionsmötet i maj antog
direktionen uppdragsbeskrivningen. Under hösten har en sammanställning av nuläget skett. Arbetet
fortsätter under våren 2019 med en framtidsanalys.

GDPR
Sedan 2017 har ett omfattande arbete pågått för att anpassa förbundet till GDPR-lagstiftningen.
En kartläggning över vilka digitala tjänster MBR har samt var MBR hanterar personuppgifter har gjorts.
En ny arkivbeskrivning med redovisningsplan har därefter arbetats fram för att överensstämma med
den nya dataskyddsförordningen. Arkivbeskrivningen och redovisningsplanen antogs vid
direktionssammanträdet i maj. Vidare har MBR tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med sina
dataleverantörer.

Administrativa datasystem
På grund av ny lagstiftning gällande e-fakturor från den 1 april 2019 har MBR införskaffat
kompletterade administrativa system. MBR:s nuvarande tidsregistreringssystem är inaktuellt vilket
gjort att ett nytt system införskaffats under hösten. Båda systemen skall sättas i drift 2019.
Införskaffandet av systemen har gett extra kostnader för MBR och ökad arbetsbelastning inom den
administrativa staben vid implementering.

Övergripande ekonomi
Årets resultat uppgår till -1525 tkr, där MBR:s opåverkbara kostnader gällande pensioner är oroande
Resultatet 2017 var -1041 tkr. Prognosen i augusti pekade mot ett underskott på - 3000 tkr. Vid
tertialbokslutet i augusti var ännu inte alla lönekostnader redovisade för MBR:s skogsbrandsinsatser i
andra kommuner. Bidragen från MSB för löner, fordon, material mm var därmed svåra att
prognostisera. Förbundet rekvirerade bidrag från MSB under september men utbetalning av bidrag
har ännu ej kommit förbundet tillhanda.
Förbundet har under hösten även arbetat med att försöka begränsa det befarade underskottet 2018.
Fokus har legat på att öka intäkterna samt att begränsa kostnadsutvecklingen. På intäktssidan har nya
automatlarmsanläggningar tillkommit samtidigt som intäkter för onödiga automatlarm har ökat
ytterligare jämfört med 2017. Tillsyner har varit prioriterade och intäkterna för dessa har ökat under
hösten. Trots starkt ökade kostnader för fordonsreparationer, drivmedel och fordonsförsäkringar har
förbundet genom återhållsamhet inom andra områden, tex. beklädnad kunnat begränsa årets
underskott. Omprioriteringar och flytt av investeringar har också medfört till det förbättrade
årsresultatet genom lägre avskrivningskostnader. Västerås Stads val av utjämningsmetod av
medlemsbidrag har medfört att förbundet ej fått full täckning för utjämningen i storleksordningen 1
Mkr, vilket är största delen av 2018 års underskott.
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Verksamhetsutveckling och framtid
Organisationsförändring
Genom organisationsförändringen hösten 2017 har MBR fått bättre förutsättningar att tydligt jobba
med olika områden, såväl strategiskt som dagligt operativt. Förändringen har inneburit förändrade och
nytillkomna tjänster som påverkar personalkostnaderna, men som bedöms nödvändiga för en
fungerande organisation och arbetsmiljö. Externa rekryteringar driver upp lönenivåerna liksom att viss
chefspersonal får andra roller, med bibehållna ersättningar under viss tid.

Olycksutveckling
Mälardalens starka expansion ställer krav på MBR:s förmåga att kompetent utföra risk- och
sårbarhetsanalyser samt utföra tillsyn och räddningsinsatser. Mer komplicerade byggnader och mer
kvalificerad infrastruktur ställer allt högre krav på såväl personal som teknik. MBR måste därför såväl
rekrytera kompetent personal som kontinuerligt vidareutbilda denna. Spetsteknik måste införskaffas
och genom kontinuerlig övning kunna hanteras för genomförandet av effektiva insatser.
Antalet bränder och olyckor ökar generellt sett med antalet innevånare. Under 2016 översteg antalet
utryckningar inom MBR:s utryckningsområde för första gången på länge 2000 stycken för ett år. I stort
sett alla typer av händelser ökade och följde därmed den nationella trenden. Under 2017 och 2018 har
kurvorna fortsatt uppåt vilket är oroande. Nationellt vet man att det i områden med koncentrerad låg
socioekonomisk standard sker fler bränder än i motsatta områden. En ökad psykisk ohälsa hos
ungdomar ökar antalet anlagda bränder. Ökad medelålder, ökad drogkonsumtion och minskad
personaltillgång i vården, samt att äldre och personer med betydande funktionsnedsättningar bor kvar
i hemmet i allt större utsträckning, ökar sannolikheten för dödsbränder om inte kompenserande
åtgärder vidtas. Breda brandförebyggande satsningar, där flertalet av kommunernas förvaltningar och
bolag deltar, måste till för att en trygg och säker miljö skall gynna en positiv samhällsutveckling. MBR
kan i detta sammanhang bidra med professionalism och spetskompetens liksom närhet till
innevånarna. Arbetet med de anlagda bränderna måste prioriteras högt och ske i samverkan med
andra aktörer.
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Fastigheter
Diskussioner kring fastigheterna och övertagande av Vallby brandstation pågår. Övertagande av en
eller flera brandstationsbyggnader framöver ger osäkra ekonomiska förutsättningar. Förutom
Vallbystationen är några stationer mycket eftersatta underhållsmässigt och behov av skäliga åtgärder
som i nuläget inte är kostnadsbestämda. Behovet av fastighetskompetens liksom stödresurser i övrigt
för att sköta underhåll m.m. måste därför tillförskaffas.

Fordon
Tidigare nyttjandetider för fordon måste i framtiden antagligen reduceras, då framför allt basbilarna
inte klarar 20 års drifttid. Sämre kvalitet på bilarna, mer komplicerad teknik, mer osäkra och ovana
förare till följd av generationsväxlingen samt ökat slitage till följd av fler utryckningar påverkar. Den
ekonomiska avskrivningen är sedan tidigare satt till 10 år men drifttiden totalt behöver reduceras och
påverkar därmed ekonomin. Beslut har tagits att ändra avskrivningstiden för nya basbilar fr.o.m. 2019
till 15 år och att därmed avskrivningstiden bättre anpassas till verklig nyttjandetid. I dagsläget är
dessutom service och underhållskostnaderna accelererande vilket också påverkar den totala
ekonomin.

Ekonomisk utveckling och pensioner
MBR har under flera år lyckats skapa ett gott ekonomiskt resultat och byggt upp ett eget kapital som
förberedelse för de kostnadsökningar som kommer, framför allt genom det stora generationsskiftet.
Verksamhetsåret 2013 antog direktionen (§46) principer för MBR:s resultathantering. Där framgår
bland annat hur förbundet skall gå tillväga vid negativa resultat i boksluten. Om resultatet för året är
negativt skall underskottet mötas av medel från balansfonden. Innan beslut om omdisponering
beslutas skall bedömning ske att det totala egna kapitalet efter planerad omdisponering ligger i nivå
med de återlånade medlen gällande pensionsförpliktelser. Detta för att tillgodose kommunallagens
regler om god ekonomisk hushållning. Ett räddningstjänstförbund i ett grannlän uppvisade 2016 ett
negativt resultat till följd av oförutsedda pensionskostnader. Förbundet reglerade då underskottet
enligt samma princip, d.v.s. med medel ur balansfonden, vilket kan vidimera tillvägagångssättet.

Pensionskostnader
MBR har påpekat den förmånsbestämda pensionens oroande ökning de kommande åren. Den
förmånsbestämda pensionen är livslång och bekostas i sin helhet av MBR och kommer att ianspråktaga
en allt större del av driftanslagen från övrig verksamhet inom MBR. Anställningsgrupper som kan
komma i fråga för FÅP hos MBR är chefer och brandingenjörer men även brandmästare med jour och
beredskap. Detta medför att MBR:s kurva för avsättning är brantare än inom kommunerna då fler
yrkesgrupper inom MBR kan bli föremål för FÅP.
Ersättningar till medarbetare för insatser vid sommarens stora skogsbränder kommer också medverka
till att fler medarbetare kommer över gränsen för FÅP. Effekterna av detta kommer KPA dock först
kunna redovisa under 2019 då lönenivåerna för 2018 rapporteras in under januari 2019.
MBR har tidigare påtalat för arbetsgivarparterna SKL/Pacta att förändringarna i löneavtalet som
träffades redan 2014, gällande jour och beredskap, skulle bli mycket kostsamma för räddningstjänsten.
Totalt i ett kommunperspektiv skulle dock ersättningarna vara kostnadsneutrala vilket MBR som
förbund inte kunnat dra nytta av.
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Beräknad avsättning FÅP baserad på KPA:s prognos per dec 2018.
Förändringen i pensionsavsättning gällande FÅP, dvs den del av pensionen som MBR finansierar via sitt
medlemsbidrag, uppgick 2018 till 1586 tkr. Ökningen mellan 2019 till 2020 beräknas enligt KPA:s
senaste prognos till 2 167 tkr, se tabell ovan. MBR kommer att ha svårigheter att inrymma de
kommande årens ökade avsättningar för FÅP inom de löne- och prisjusteringar som
medlemsbidraget räknas upp med årligen från medlemskommunerna, då dessa ökningar även skall
täcka andra kostnadsökningar i verksamheten.

Investeringar
Ett eventuellt övertagande av Vallby brandstation kommer att påverka förbundets framtida likviditet,
lånebild och räntekostnader. Då förbundet de närmaste åren även står inför stora investeringar i bl.a.
övningsfältet så måste en genomlysning göras hur finansieringen av fastigheten skall lösas på bästa
sätt för att även möjliggöra andra nödvändiga investeringar för förbundet framöver som t.ex. att
upprätthålla fordonsplanen.

Eventuella kostnadsreducerande åtgärder
Den ökande personalomsättningen har haft stor betydelse på årets resultat, liksom enskilda händelser
som exempelvis skogsbränder. De kan slå väldigt hårt på en i kommunalt perspektiv liten budget, där
händelserna inte kan kontrolleras av MBR.
Kortsiktigt kan det egna kapitalet utgöra balans i svängningar men långsiktigt väntar en ökad
kostnadsutveckling, oavsett de åtgärder som vidtas för att hela tiden vara en kostnadseffektiv
organisation.
MBR har redan en mycket låg kostnadsnivå för räddningstjänst i ett nationellt perspektiv och
kommunens skyldighet att enligt lag bedriva räddningsinsatser består, liksom kollektivavtal om
ersättningar och pensioner samt föreskrifter gällande arbetsmiljön. I detta perspektiv finns få åtgärder
som ger en ekonomisk positiv effekt. En kostnadsreducering i ett perspektiv medför en kostnadsökning
ur ett annat perspektiv, där båda perspektiven faller på MBR att hantera.

Åke Broman
Förbundsdirektör och Räddningschef
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MBR:s policys
Syftet är att bedriva den verksamhet som beslutats på ett kostnadseffektivt sätt och inom ramen för
beviljade medlemsbidrag. Uppföljning av indikatorer och mål sker i samband med tertialrapporten i
augusti och vid årsbokslut.
Alla policys och anvisningar finns tillgängliga på förbundets intranät

Policys
• Alkohol- och drogpolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Brandskydds- och säkerhetspolicy
• Lönepolicy
• Miljöpolicy
• Sekretesspolicy
• Trafiksäkerhetspolicy
• Kommunikationspolicy
• Finanspolicy (MBR är ansluten till Västerås Stads Finanspolicy)
• Policy för bisysslor med MBR som huvudarbetsgivare
Arbete med att ta fram en policy för synpunktshantering pågår

MBR:s internkontrollplan
Internkontrollområden 2018:
• Säkerställa att systembeskrivning tillämpas för MBR:s interna arbete med brandskyddet (SBA)
• Säkerställa att rutinen för objektskort samt ändrade instruktioner för utlägg av insatsplaner
tillämpas
• Säkerställa att direktionens ledamöter informeras om signaturkrav på varje protokollsida samt
att förebyggandeavdelningens handlingar undertecknas på ett korrekt sätt
• Säkerställa att befintliga rutiner för hot och våld tillämpas och har informerats i organisationen
• Säkerställa att upphandlingsanvisningen är uppdaterad, har informerats och tillämpas av de
budgetansvariga

Övriga planer
Under verksamhetsåret har direktionen även antagit en riskkontrollplan och en försäkringsplan.

MBR:s reglementen
• Reglemente för internkontroll
• Reglemente för Ekonomi- och verksamhetsstyrning
• Beklädnadsreglemente

Systemdokumentation och behandlingshistorik
Varje kommunalförbund skall upprätta beskrivningar över bokföringssystemets organisation och
uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet. Ett kommunalförbund skall också upprätta
sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan
svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling. Med anledning härav
upprättades 2010 systemdokumentation – Ekonomisystem Hogia, som reviderats 2018 utifrån
tillkommande förändringar
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Förbundets ändamål och uppdrag
Förbundets ansvar
För förbundet finns en förbundsordning som beslutats i samtliga medlemskommuners
fullmäktigeförsamlingar. En översyn av förbundsordningen gjordes 2013.
Förbundet skall ansvara för den räddningstjänstverksamhet som enligt Lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt svara för de uppgifter som
enligt annan lagstiftning åvilar den eller de kommunala nämnder som handhar räddningstjänst.
Räddningstjänst är enligt lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för
vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom eller miljö. Förutsättningen är att en insats skall vara motiverad av behovet av ett snabbt
ingripande, det hotande intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.
Förutom räddningstjänst skall förbundet ansvara för de uppgifter som enligt Lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) annars ligger på var och en av förbundsmedlemmarna.

Handlingsprogram för räddningstjänst
För varje kommun skall det finnas ett handlingsprogram för räddningstjänst som varje mandatperiod
skall förnyas. Förbundets ansvar är att anta ett handlingsprogram för räddningstjänst inom
medlemskommunerna. Gällande handlingsprogram antogs våren 2016 och kommer under början av
2019 att behöva revideras.

Extraordinär händelse
Vid extraordinära händelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap skall förbundet biträda
medlemskommunerna i den omfattning handlingsprogrammet för räddningstjänst tillåter. Detsamma
gäller planeringsarbetet med den skillnaden att MBR:s biträde sker mot ersättning utöver
medlemsbidraget. Denna ersättning regleras i separat avtal med respektive medlemskommun.

Övrig verksamhet
Förbundet skall åt medlemskommunerna, efter särskild överenskommelse, utföra uppgifter i nära
anslutning till de lagstadgade uppgifterna. Dessa uppgifter utförs mot ersättning utöver medlemmens
bidrag till förbundet. Förbundet får även utföra sådana uppdrag åt annan än förbundsmedlem
under förutsättning att uppdragen inte strider mot kommunallagens regler om den kommunala
kompetensen.

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet
För respektive medlemskommun skall det finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
enligt LSO. Nytt handlingsprogram skall antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige
för varje mandatperiod.
Förbundet skall inför varje nytt handlingsprogram, dels utarbeta ett avsnitt gällande riskområdet
”Brand” dels medverka vid utarbetandet av program för andra riskområden som respektive
medlemskommun skall upprätta inom det förebyggande området. Medlemskommunerna ansvarar för
att möjligheterna till samverkan och samordning tas tillvara, såväl vid utarbetandet som vid
genomförandet av handlingsprogrammen.
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Olycksundersökningar
När en räddningsinsats är avslutad skall respektive medlemskommun se till att olyckan undersöks för
att därigenom försöka klarlägga orsakerna till olyckan och olycksförloppet, medan förbundet ansvarar
för att klarlägga hur räddningsinsatsen har genomförts. Förbundet skall underrätta respektive
medlemskommun om inträffade olyckor som, enligt av medlemskommunerna utarbetad rutin, kan
behöva utredas. För bränder ansvarar förbundet för att ovan angivna undersökningar genomförs.

Brandvatten
Förbundsmedlemmarna ansvarar var och en för att brandposter finns i enlighet med vad som anges i
gällande handlingsprogram för räddningstjänst samt att förbundet har aktuella kartor som utvisar
brandposternas läge. Medlemskommunerna svarar även för branddammar samt för tillsyn, underhåll
och skötsel av brandposter och branddammar. MBR hjälper till viss del till i detta arbete.

Vision o Mål
Ett stort antal mål finns kopplade till verksamheten. MBR har en omfattande internkontroll för att
förbättra uppföljning och förändra rutiner för måluppfyllelse. Direktionen har dessutom beslutat om
en vision samt övergripande verksamhetsmål för perioden 2017–2020. Visionen är att MBR skall bli
”Sveriges effektivaste och vassaste räddningsorganisation”.
Sista direktionsmötet den 16 oktober 2018 med den avgående direktionen

Från vänster:
Staffan Jansson, Solveig Nilsson, Catarina Pettersson, Manuela Wester Johansson, Erikki Visti, Johanna
Skottman, Åke Broman, Mikael Palmqvist, Jörgen Andersson, Åke Wahlsten, Reijo Tarkka, Martin
Gabrielsson, Per Vikner samt Stieg Andersson.
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Räddningstjänst
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

I handlingsprogram för räddningstjänst anges målen för förbundets verksamhet samt de risker för
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I kommunen anges också vilken
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser.
Inom MBR:s område finns totalt sju brandstationer, varav två är bemannade dygnet runt med normalt
fem brandmän inklusive befäl. Övriga fem stationer har s.k. RIB-anställda brandmän med beredskap
var tredje eller fjärde vecka för utryckning. Även här finns oftast en beredskap med minst fem
brandmän åt gången. För att klara av att hålla fem brandmän i beredskap vid två RIB-stationer har
området som de får bo och arbeta inom utvidgats. Det tillåts på dessa platser att en person bor
och/eller arbetar inom det utvidgade området. Denna person har en personbil med blåljus och skall
hålla tiden till det dimensionerade objektet inom stationsområdet.
Förstahandsenheter har inrättats vid samtliga RIB-stationer för insats i ett tidigt skede. Syftet är att
minst en av de anställda skall kunna åka direkt till en olycksplats utan att först passera brandstationen.
På detta sätt sparas viktiga minuter i kampen att minimera skadorna vid en brand eller efter en olycka.
I såväl Kvicksund som Ramnäs finns nu dessutom en första insatsperson som utöver inledande insatser
i närområdet kan förstärka närmaste RIB-station.
Utöver grundstyrkorna finns för hela förbundsområdet normalt en insatsledare i jour, två
heltidsbrandmän i beredskap samt en brandingenjör i beredskap för mer omfattande händelser. Sedan
2016 finns en samverkan med Eskilstuna och Strängnäs, i det s.k. Räddsam Mälardalen (RSM),
innebärande gemensam systemledning med ett inre befäl och räddningschefsberedskap. Dessutom
finns ett stabsbefäl i beredskap söder om Mälaren att tillgå för MBR.
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Verksamhetsuppföljning räddningstjänstverksamheten
De övergripande effektmålen enligt handlingsprogrammet för räddningstjänst har samtliga blivit
uppfyllda, innebärande bland annat att:
• tredje man inte drabbats av allvarlig skada p.g.a. brand,
• fastklämda personer i kritiskt läge blivit losstagna så att de kunnat transporteras och vara under
sjukvård på Västerås Centrallasarett inom en timme från larm,
• nödställda personer som varit vid medvetande och flytande vid larm har kunnat räddas.
Övriga effektmål är också uppfyllda. Det kan noteras att vid två händelser där personer varit i nöd, har
dessa personer räddats av Svenska Sjöräddningssällskapet och/eller allmänheten innan
räddningstjänsten kommit till platsen.
Under året har MBR haft 1967 räddningstjänstutryckningar jämfört med 1932 år 2017. Nivån är fortsatt
hög jämfört med tiden före år 2016. De tre senaste åren har larmen legat klart över genomsnittet för
perioden 2012 - 2018. Det är inte någon särskild typ av larm som sticker ut vad gäller denna tendens,
men jämför man år 2018 med 2017 så kan man se en tydlig minskning av antalet larm till trafikolyckor.
Larm till brand i byggnad har skett vid 173 tillfällen. Av dessa skedde 106 (89) i vanliga bostäder,
seniorboenden eller trygghetsboenden. 90 (80) av dessa bränder var i Västerås, 13 (6) i Hallstahammar
och 3 (3) i Surahammar. Per tusen invånare blir siffrorna för bostadsbränder 0,6, 0,81 respektive 0,4.
Dessa siffror kan jämföras med 2016/2017 då motsvarande siffror var 0,52/0,54, 0,77/0,38 respektive
0,50/0,3. Nyckeltalen pekar på en försämring vad gäller antalet bränder som sker i bostäder, i
förhållande till antalet invånare. Detta gäller för samtliga kommuner år 2018.
Brand ej i byggnad har minskat i förhållande till 2017 i Västerås och Hallstahammar. Hallstahammar
har den största och tydligaste minskningen. Västerås och Surahammar hamnar på samma nivå som
2016.
Personbilsbränderna ligger på samma höga nivå som tidigare. Totalt inträffade det 110 bilbränder
inom MBR. Vid 22 (26) tillfällen brann det i fler än ett fordon. Antalet drabbade fordon minskade 2018
till 112 stycken jämfört med 123 stycken 2017. Vid en noggrannare analys av Västerås tätort kan man
se en stor koncentration av bilbränder på Bäckby och på Skallberget. Västerås hade 0,65 (0,61)
bilbränder per tusen invånare. Motsvarande siffra för Hallstahammar och Surahammar var 0,44 (0,63)
respektive 0,6 (0,10).
Antalet trafikolyckor har varit färre 2018 än under de tidigare två åren, men är fortfarande klart fler än
åren före 2016. Trafikolyckorna minskade i samtliga medlemskommuner, och framförallt i Västerås.
Vid 124 (162) trafikolyckor förekom det personskador. 57 (30) av dessa krävde räddningstjänstens
insats. Vid 4 (4) av dessa 57 bedömdes personskadorna som kritiska. Vid 7 (13) tillfällen var personer
instängda i fordonet. Vid 3 (7) tillfällen behövde personer tas loss med hjälp av räddningstjänstens
utrustning. Losstagning/uttag av kritisk skadad person gjordes vid tre tillfällen varav en gång på
Vallbyleden, då den skadade var ute ur fordonet efter cirka 13 minuter. I korsningen Rv
56/Åsenlundsvägen i Hökåsen var den drabbade losstagen efter 20 minuter, och på väg 252 vid
avfallsåtervinningen i Hallstahammar, var den drabbade losstagen efter cirka 30 minuter.
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De onödiga automatiska brandlarmen ligger fortsatt på en hög nivå. Detta påverkar verksamheten på
ett negativt sätt. Störst andel av dessa sker under kontorstid, vilket är den tid då man utför mest
övning, förebyggande brandskydd och annat arbete. Antalet onödiga larm per anläggning har dock
minskat de senaste 10 åren.
Antalet långvariga insatser har varit få under 2018. Den enda insats som avviker är skogsbranden som
skedde den 14:e och 16:e juli i Munga norr om Västerås. Branden började i skogen nära Munga
stugområde och hotade bebyggelsen, men kunde begränsas till skogsområdet. Insatsen var avslutad
efter 19 timmar. Den 16:e juli återantände vegetationen och man fick genomföra en förnyad
släckinsats som då tog 9 timmar.
Under året har det inte skett någon enskild insats som inneburit stora kostnader p.g.a. av inhyrda
tjänster i samband med utryckning. Men, sammantaget har dessa kostnader dock blivit nästan dubbelt
så höga jämfört med budget (130 tkr). 2017 blev kostnaderna på detta konto 150 tkr. Industribranden
hos Cassandra Oil stod då för 100 tkr.
Under sommaren deltog MBR vid tre omfattande skogsbränder vilka man har fått, eller kommer att få,
ersättning för personal- och materielkostnader. Dessa skogsbränder var i Sala, Ljusdal och Älvdalen.
Totalt har MBR:s personal deltagit i 37 insatser utanför MBR:s område.
I diagrammen nedan finns en stapel ”övrigt”. Bland dessa återfinns larm som vid framkomst visat sig
inte vara en huvudsaklig uppgift för räddningstjänsten. Av dessa är 15 % från interna brandlarm som
inte är anslutna automatlarmsanläggningar med avtal, 10 % röklukt i byggnad eller utomhus, samt
5 % från trafikolyckor. Tjutande brandvarnare kan ha blivit registrerade under röklukt i byggnad, men
ovanstående uppskattning stämmer tillräckligt väl för att man skall få en grov bild av vad merparten
är.
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Karta över bilbränder i Surhammar

Verksamhetsuppföljning räddningstjänstverksamheten - Larm
2018-01-06 Lägenhetsbrand Vallby, Västerås
Klockan 00.30 på natten inkom larm om lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus på Vallby. När
räddningsstyrkan kom till platsen brann det på utsidan av huset och man befarade en fullt utvecklad
lägenhetsbrand. Lägenheten på bottenplan och den ovanför var rökfyllda. I lägenheten befann sig två
personer när det började brinna, men de hade tagits sig ut innan styrkorna kom fram. En av dem drog
i sig rök och fördes med ambulans till sjukhus för observation. Lägenheten på bottenplan blev
brandskadad. Då branden riskerade att sprida sig utrymde räddningstjänsten alla lägenheter i den
aktuella portingången. Även lägenheterna i intilliggande trapphus utrymdes, men där kunde de
boende senare under natten återgå till sina lägenheter. Efter slutförd släckning arbetade
räddningstjänsten med att ventilera ut rök. En vecka tidigare hade det brunnit på samma adress och
då på uteplatsen, en brand som dock de boende själva lyckades släcka innan den hann sprida sig.

2018-01-12 Brand i bilverkstad, Kolbäck
Larm inkom klockan 00:56 om att det brann i bilverkstad i Kolbäck. Branden startade i en container
och spred sig via en husbil till själva verkstadsbyggnaden. Två personer befann sig i byggnaden när det
började brinna, men de han rädda sig ur byggnaden. När styrkorna kom till platsen inriktades arbetet
på att forsla bort gasolflaskor, för att undvika explosion och på släckning. Vid elvatiden lämnade
räddningsstyrkan brandplatsen. Det var fjärde gången på kort tid som samma verksamhet eldhärjades.

2018-01-30 Lägenhetsbrand Viksäng, Västerås
Strax före kl.14 inkom larm om brand i flerfamiljshus på
Viksäng i Västerås. Rökutvecklingen var kraftig när
styrkorna anlände till brandplatsen. Arbetet initialt
handlade om livräddning. Två personer evakuerades, varav
en med stege. Initialbranden släcktes snabbt men röken
hade spridit sig genom trapphuset. Strax innan kl. 15
övergick arbetet i eftersläckning och till att förhindra vidare
rökspridning. Lägenheten där branden startade blev
obeboelig. Sängrökning förmodas vara brandorsaken.

2018-02-11 Brand i verkstadslokal Brandthovda, Västerås
Larm inkom klockan 12.32 om brand i verkstadslokal på Branthovda. Förbipasserande hade noterat att
det kom rök från en industribyggnad och larmat. Intitalt verkade branden inte vara omfattande men
när styrkorna hade ventilerat bort röken visade det sig att det brann i byggnadskonstruktionen.
Personal från tre brandstationer arbetade på platsen och branden angreps från flera håll. Byggnadens
plåttak försvårade arbetet och taket lyftes bort för att möjliggöra släckning. Dessutom fanns en
överhängande explosionsrisk, eftersom det både fanns gasol- och svetsflaskorr i verkstadslokalen.
Räddningsstyrkorna lyckades få ut svetsflaskorna i ett tidigt skede. Därefter riktades insatsen på att
rädda en husbil från lågorna, då den också hade gasolbehållare. Klockan 19.40 lämnade styrkorna
brandplatsen. Det fanns ingen misstanke om att branden var anlagd.
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2018-03-01 Brand i Lastbil
Strax före kl.18 inkom larm om brand i en lastbil
som
stod
för
invägning
i
bränsleberedningsområdet vid värmeverket.
Vid framkomst var det fullt utvecklad brand i
lastbilen som var lastad med flis. Risk fanns för
brandspridning till byggnaden. Målet med
insatsen blev att hindra brandspridning till
byggnaden, vilket lyckades. Lastbilen drogs
undan med hjälp av bärningsfordon. Mer än
hälften av lasten var oskadad. Restvärde med
fläkt gjordes för att skapa rökfria lokaler. Kl. 20
avslutades räddningsinsatsen och verksamhetsägaren tog över återställningsarbetet.

2018-04-10 Lägenhetsbrand Blåsbo, Västerås
Strax före kl.01.00 inkom larm om brand i ett
flerfamiljshus på Blåsbo i Västerås. Vid
framkomst konstateras en fullt utvecklad brand
i en lägenhet där lågor slog ut från fönster och
rökspridning pågick till angränsande lägenheter.
Lägenheten var under renovering. De boende
hade själva utrymt. Initialbranden släcktes
snabbt, men kort därefter kunde man
konstatera att branden spridit sig vidare in i
byggnadskonstruktionen. Bjälklaget var av trä
och golv och väggar var delvis isolerade med
brännbart material, som sågspån och
tidningspapper etc. I släckningsarbetet nyttjades
därför bl.a. dimspikar för att komma åt. Intilliggande lägenheter och trapphus drabbades av sot och
rökskador och arbetet med att återställa blev tidsödande.

2018-05-27 15 000 kvadratmeter stor skogsbrand i Kvarnskogen
Vid 15.30-tiden på söndagen kom larm om en brand vid
Kvarnskogen i Hallstahammar. Branden startade i en rishög
men spred sig sedan vidare till närliggande mark och skog.
Det har brunnit på en 15 000 kvadratmeter stor yta, vilken
motsvarade mer än två normalstora fotbollsplaner.
Räddningstjänsten hade styrkor från Hallstahammar,
Västerås och Eskilstuna på plats för att bekämpa branden
och vid 17-tiden var branden omringad och
släckningsarbetet påbörjat. Strax före klockan 19 var
branden under kontroll.
Bild: Mats Adolfsson
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2018-06-04 Skogsbränder Broddbo och Rörbo
I början på juni var brandrisken extremt hög på grund av det varma vädret och den torra marken. Detta
gjorde att flera stora bränder rasade i Västmanland under en vecka där MBR fick begäran om att hjälpa
till. Den första branden startade i ett skogsområde i Gnällbäcken i Rörbo den 4 juni. På kvällen
beräknades brandområdet vara över fem kvadratkilometer stort. 25 hushåll i byarna Vånkarbo,
Månsbo och Rörbo evakuerades och flera små vägar i området stängdes av för trafik. Dagen efter var
branden omringad och storleken på brandområdet hade krympts. Dock gjorde vinden och det fortsatta
torra vädret att ytterligare bränder startade. På tisdagseftermiddagen kom larm om en ny brand i
Broddbo norr om Sala. Den branden var på onsdagen inringad men bedömdes vid 16-tiden på
eftermiddagen fortfarande inte vara under kontroll. Snart kom också larm om mindre bränder i
Björnmossen och Helgonmossen som kunde ringas in på tisdagen och senare betecknas vara under
kontroll.
Samtliga dessa bränder härjade inom Sala Kommun och leddes därför från Storstockholms
Räddningscentral, men MBR och RSM deltog i alla händelser med mycket personal. Det gjordes även
ett stort planeringsarbete för avlösningar och beredskapsteckning för det egna området. Sammanlagt
deltog 26 räddningstjänstorganisationer från hela landet i släckningsarbetet. Även Hemvärnet,
Försvarsmakten, statliga och privata helikoptrar, frivilligorganisationer och lokala företag hjälpte till.
Vid 12.30 på lördagen den 9 juni lämnade de sista styrkorna även Broddbo och alla evakuerade fick
återvända till sina hem. Polisen misstänkte tillsammans med Räddningstjänsten att flera av bränderna
var anlagda.

2018-06-19 Brand i kraftvärmeverket
Kraftvärmeverket i Västerås hade en brand i ett transportband i bränsleberedningen där personalen
först försökte släcka branden men, avbröt försöket då de bedömde att elden var för häftig. MBR:s
räddningsstyrkor tillkallades och släckte elden, samt hjälpte till att vädra ut röken ur byggnaden.

2018-07-07 Brand i industrifastighet
Klockan 20.40 på lördagskvällen fick räddningstjänsten larm om en brand i en industrilokal i Västerås.
Lokalen tillhörde företaget Bodycote vid Norra Seglargatan och inledningsvis befarades det att det
fanns gasflaskor i byggnaden. Gasflaskorna lokaliserades dock snabbt och kunde föras ut ur byggnaden
på ett säkert sätt. Branden skapade kraftig rökutveckling som syntes över Västerås.
Vid 21.15-tiden kunde man lokalisera branden i ventilationen på taket men under släckningsarbetet
fanns en viss spridningsrisk. Totalt var tre räddningsstyrkor på platsen. Vid 22.30-tiden kunde
räddningstjänsten återgå och överlämna bevakningen till ägaren av byggnaden.

2018-07-14 Skogsbrand Munga
Klockan 13.56 fick SOS in ett larm om brand i skogen i Munga. Brandens storlek uppskattades då till
knappt 20 000 kvadratmeter. Enheter skickades från Västerås, Skultuna och Surahammar och
dessutom hjälpte enheter från Eskilstuna, Strängnäs och Västermo till i släckningsarbetet. Även en
helikopter från Hässlö användes för vattenbombning från luften. Totalt var ca 50 personer på plats och
deltog i bekämpningen av branden. Tiotalet privatpersoner mötte upp räddningstjänsten på plats,
visade vägen till branden samt erbjöd sin hjälp. Brandmännen kunde på ett säkert sätt sätta dem i
arbete med att bära ut slang och annan utrustning. Branden kunde därför snabbt omringas, vilket var
oerhört värdefullt. Efter en lång släckningsinsats kunde räddningsinsatsen avslutas vid 05.50 varefter
en räddningsstyrka stannade kvar på platsen för att efterbevaka. Den 16:e juli återantände dock
vegetationen och en förnyad släckinsats genomfördes. Total avbränd yta blev ca 52 000 kvm.
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2018-07-17 Skogsbränder i norra Sverige
Flera stora skogsbränder härjade i Sverige under sommaren och den 17
juli kom två förfrågningar till Räddsam Mälardalen (RSM) om hjälp med
personal och resurser till dessa bränder. I Ljusdal behövde man brandmän
och brandfordon och inom 24 timmar var RSM:s första resurser på väg till
Ljusdal. Tillsammans höll RSM 5 brandmän och en tankbil i Ljusdal fram till
den 5 augusti då de inte längre behövde assistans. Varje morgon kl. 8.00
skickades ny personal upp med hjälp av Västerås frivilliga resursgrupp som
körde bussen. Väl på plats bytte de av de som varit i Ljusdal under det
föregående dygnet. Det innebar ca 24 timmar på plats samt resor för de
brandmän som assisterade Ljusdal. Flera brandmän åkte upp mer än en
gång och RSM hade inget problem att få frivilliga brandmän till detta.
Samtidigt försökte MBR ha full bemanning på alla våra stationer i vårt eget
område, då värmen och torkan även här var extrem. Samtliga gjorde
därför sitt yttersta för att se till att RSM skulle kunna hantera även
händelser i Mälardalen.
Från Särna kom samma dag en fråga om stabsstöd för skogsbranden som
härjade i skogarna på det militära övningsfältet Trängslet. Även här kunde
RSM med stöd av Västerås Stad inom 24 timmar skicka upp 7 personer
med lednings- och stabserfarenhet. Dessa personer stannade kvar på
platsen och arbetade i skift under 4–5 dagar, innan de byttes av med ny
personal. Detta fortsatte fram till den 27 juli då RSM avslutade stödet
och andra räddningstjänster kunde ta över.

Samtidigt pågående bränder i
Sverige 17 juli, Källa: SOS Alarm

Foton från stabsarbete och yttre ledning i Särna

2018-08-03 Bilbränder efter upplopp
Flera bilar brann och det rådde viss upploppsstämning på Bäckby under fredagskvällen. Tidigare på
eftermiddagen hade polis varit i området och möttes då av stenkastning. När Räddningstjänsten kom
till platsen för att släcka en bilbrand,
kastade ungdomarna sten även mot
Räddningstjänsten. Polisen kom till
platsen och skyddade personalen så att
de kunde slutföra släckningen. Under
natten brann sedan bilar på ytterligare
två ställen.

Foton: Irene Wallgren
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2018-08-23 Övertända båtar i gästhamnen i Västerås
Larm om båtbrand inkom klockan 01.55. När personalen
kommer fram 02.06 så visar det sig att det är två båtar som
brinner och ytterligare en tredje båt skadades vid händelsen på
grund av strålningsvärme. Det fanns ett tag risk för att branden
skulle sprida sig till fler båtar men det lyckades man undvika.
Vid 02.50-tiden var branden släckt och därefter arbetade
personalen med att ta upp båtarna på land så att de
brandskadade båtarna inte skulle sjunka. Polisen genomförde
senare en teknisk undersökning för att ta reda på
brandorsaken.

2018-09-03 Tretton bilar förstörda i bränder på fem olika platser
Under natten började ett antal bilar brinna på fem olika ställen i Västerås. Det första larmet kom
klockan 03.48. Det gällde Gjutjärnsgatan och bilar som var parkerade utanför Dollarstore. Två bilar
förstördes i den branden. Polisen var under natten aktiva och sökte vid områden där man trodde att
det kunde börja brinna. Klockan 04.14 kom nästa larm, på Jonas Wenströms gata. Det var en av
polisens patruller som upptäckte bilbranden och de kunde själva släcka med en pulversläckare. Drygt
en kvart senare, vid 04.29, kom nästa larm vid Emausskolan, där ytterligare tre bilar brann bakom
skolan. SOS fick därefter larm om ytterligare bränder klockan 04.47 och 05.10 på Metallverksgatan
respektive Apalbyvägen. Sammanlagt skadades tretton bilar (förstördes i bränderna eller fick skador).
Bränderna är misstänkt anlagda, då det inte finns någon naturlig orsak till att så många bilar brinner
samtidigt. Dessutom ligger alla platser geografiskt, och framför allt tidsmässigt, nära varandra.

2018-09-16 En allvarligt skadad efter brand i flerfamiljshus
Klockan 00.53 natten mot söndagen inkom larm om röklukt i
ett flerfamiljshus på Bjurhovda i Västerås. Vid framkomst
inleddes rökdykning där det visade sig att det brann på spisen
i den drabbade lägenheten. Personalen fann också en svårt
skadad man som man tog ut. Mannen fördes med ambulans
till akutmottagningen i Västerås och därefter vidare till
Karolinska sjukhuset i Stockholm för fortsatt specialistvård.
Räddningstjänstpersonalen ventilerade därefter ut röken ur
lägenheten samt trapphuset.

Foto: Mattias Dahlberg

2018-10-04 Brand i Kolbäcks brandstation
På torsdagskvällen vid 20-tiden började det brinna i en
industribyggnad i Kolbäck. Byggnaden inhyser bland annat MBR:s
egen brandstation. Branden upptäcktes i ett tidigt skede tack vare
internt brandlarm och räddningstjänstens personal var snabbt på
plats för att konstatera att det brann. Kolbäck, Hallstahammar och
Västerås larmades kl. 20.11 och strax därefter hade man hade
lyckats få ut bland annat brandbilen från stationen. Personalen
bar också ut gasflaskorna som fanns i huset. Initialt brann det med
öppna lågor i taket men branden hann dämpas innan den spred
sig. Kvar fanns glödbränder i takkonstruktionen och i en del av en
vägg. I byggnaden finns flera verksamheter, men branden berörde
främst den del som inhyser brandstationen. Insatsen var mycket
lyckad ur ett räddningstjänstperspektiv och våra kunskaper i
byggnadens konstruktion hjälpte till att begränsa omfattningen
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Foto: Per Hådell

på branden. Egendomsskadorna blev därför begränsade. Mindre delar av taket till vagnhallen samt
fasaden har fått brandskador och frilagts. Dessa täcktes med presenningar och byggnaden fick en
mindre vattenskada i gymmet. Orsaken till branden kan vara ett takarbete som skett tidigare under
dagen.
2018-10-10 Brand i gasflaska ledde till stora avspärrningar på grund av explosionsrisk
Strax före 14.30 på onsdagen larmades räddningstjänsten till ett företag på Lågspänningsgatan, där
minst en acetylenflaska hade börjat brinna. Ett område på 300 meter runt lokalen spärrades av på
grund av explosionsrisken. Alla inom området uppmanades därför att gå inomhus. Drönare och skytt
begärs ut. Vid 16.30-tiden besköt en av våra skyttar den brinnande gasflaskan utan problem och strax
därefter hävdes avspärrningarna på platsen. Branden startade troligtvis i en av ”klockorna” till
acetylenflaskan.
2018-11-27 Två personer gick genom isen – en man i 80-årsåldern avliden
Klockan 13.36 fick SOS larm om att två personer låg i vattnet efter att ha gått igenom isen på sjön Stora
Kedjen i Fagersta kommun. Sjön ligger söder om Fagersta utanför Virsbo och tillbudet skedde i den
norra delen av sjön i närheten av Gölviken. Isen på platsen var ungefär sju centimeter tjock.
Det tog ca 15 minuter för första styrkan från Virsbo att ta sig fram till platsen, under tiden fick ett
skridskosällskap från Eskilstuna upp en av personerna ur vattnet, men bara den ena av personerna.
Lite senare anlände ytterligare ett skridskosällskap från Örebro och hjälpte till med att få upp den
andra personen som gått genom isen. De båda fördes med ambulanshelikoptern till sjukhuset, och
hade vid avtransport livshotande skador. Deras tillstånd var kritiskt och tyvärr avled en av
skridskoåkarna av sina skador senare. Dykare från Västerås och två ambulanser fanns också på platsen.
Räddningsarbetet
blev
dramatiskt
då
helikoptern från kustbevakningen var väldigt
nära isen och genererade ett starkt lufttryck
från rotorn. Detta fick isen att vibrera och var
nära att få isen att spricka. Luftströmmarna
från helikopterns rotor gjorde också att en
släde kom i rörelse och träffade en av
långfärdsskridskoåkarna, slog i huvudet i isen
och blev medvetslös. Två brandmän som
undsatte den skadade manen hamnade också i
problem då helikoptern ändrade höjd och gick
Foto: Rasmus Hammarström
närmare marken vilket fick till följd att lufttrycket
fick isen att gunga och spricka. Tillbudet anmäldes till Arbetsmiljöverket enligt de regler som finns om
personal skadats eller riskerat skador.

2018-11-28 Kökrock med fyra fordon
Strax före klockan 16 på onsdagen larmades
räddningstjänst, polis och ambulans till
Lundaleden i höjd med viadukten över
järnvägen. Det inledande larmet talade om att
fyra fordon var inblandade vilket visade sig
stämma. Emellertid var det i huvudsak fråga
om en kökrock i låg hastighet som började med
att en bil krockade med en annan bil vid en av
avfarterna i närheten. Andra fordon hann inte
stanna utan körde ihop. En person fördes till
sjukhus för kontroll.

Foto: Kenneth Hudd
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2018-11-29 Man föll i Svartån i centrala Västerås
Drunkningslarmet kom in vid 00.30-tiden på natten. En man hade
ramlat i vattnet i Svartån intill Hamngatan i Västerås. Mannen ska
enligt vittnesuppgifter på platsen legat i vattnet i ca 15 minuter
innan räddningstjänstens personal fick upp honom ur vattnet.
Mannen hittades i höjd med järnvägsbron. Han fördes
medvetslös till sjukhus med livshotande skador, och avled tyvärr
under natten på sjukhuset. Mannen var hemmahörande i
Bulgarien.

Foto: Yngve Fredriksson

2018-12-12 Villa i Skultuna totalförstörd i brand
Larmet om villabranden inkom vid 03.37 på natten. Familjen vaknade av röken och alla som befann sig
i huset lyckades ta sig ut. De klarade sig utan skador trots att de inte hade en fungerande brandvarnare.
Branden startade troligtvis i ett skafferi i mitten av huset som var en enplansvilla från 1970-talet. När
räddningstjänsten anlände till platsen brann det ordentligt och branden var svåråtkomlig. Rökdykarna
som startade den invändiga släckningen såg efter ett tag att innertaket började rasa. Räddningsledaren
tog då beslutet att bara arbeta med utvändig släckning p.g.a. risken för ras. Elden spred sig därefter
igenom taket på villan. Vid 05.15-tiden var branden under kontroll och räddningstjänsten jobbade med
att hitta glödbränder. Det visade sig vara svårt då personalen inte kom åt branden utifrån. Till slut
användes en grävmaskin för att riva och lyfta på delar för att komma åt branden ordentligt.
Grävmaskinen anlände vid 9-tiden varpå arbetet med att bland annat riva väggar i fastigheten kunde
påbörjas. Strax före klockan 11.00 var räddningstjänstarbetet avslutat och man kunde lämna
villaområdet.

2018-12-17 Bil körde in i lastmaskin och föraren fick allvarliga skador
Räddningstjänsten larmades strax efter klockan sju på
måndagsmorgonen till Vallbyleden, vid korsningen med
Narvavägen. Detta sedan flera fordon rapporterades ha
krockat. När Vallbystyrkan kom fram visade det sig att en
personbil kört in i en lastmaskin. Olycksorsaken är oklar,
men det hade snöat under natten och morgonen. Föraren
av personbilen klämdes fast i krocken och fick tas loss med
hjälp av hydrauliska verktyg för att inte förvärra hans
skador. Han fördes i ambulans till sjukhus med allvarliga
skador.

Foto: Britta Schemat

2018-12-20 – 2018-12-22 Svår halka i Västmanland
20 dec 2018 Blixthalkan slog till mot Västmanland på torsdagskvällen. Under en timmes tid larmades
det om minst fem trafikolyckor runt om i länet. Under dagen var det plusgrader som på kvällen
övergick i minusgrader. Det gjorde att blöta vägbanor frös till och skapade väldigt besvärligt väglag på
både stora och små vägar
Klockan 17.36 inträffade en singelolycka på riksväg 56 – en bil gick i diket i närheten av Tomtakorset.
Klockan 17.45 och 17.52 larmades om två trafikolyckor på riksväg 66 – den ena vid Erikslund i Västerås
och den andra vid Surahammars-avfarten. En kvart senare kom larmet från riksväg 56/länsväg 622 – en
hästtransport gled av vägen. Hästen hade lättare skador men verkade klarade sig hyfsat bra.
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Klockan 18.55 gick en buss av vägen mellan Orresta och Östanbro. Som tur var åkte bussen av i låg
hastighet och bussen välte inte. Ingen person skadade sig i bussolyckan och en ny buss hade hämtat
upp passagerarna innan räddningstjänsten kom till platsen.
Klockan 21.15 larmade SOS Alarm om ytterligare en singelolycka med en personbil, strax intill
Dingtuna-korset på riksväg 56. Ingen person skadades allvarligt i någon av ovanstående händelser.
21 dec 2018 Fortfarande närmast extrem halka på vägarna i och kring Västerås under
fredagsmorgonen. Räddningstjänsten larmades vid sjutiden på morgonen till riksväg 56 vid
Vändlekorset väster om Dingtuna med anledning av en singelolycka där. Föraren av en bil förlorade
kontrollen över sitt fordon, varvid bilen voltade och hamnade i diket. Passageraren fick lindriga skador
vid olyckan och fördes i ambulans till sjukhus för vård och omplåstring. Klockan 03.22 under natten till
fredagen inkom larm om en trafikolycka på E18 mellan Skälbymotet och Bäckbymotet, i höjd med
Erikslunds handelsområde. Bilen hade voltat och landat på taket. Föraren, en man i 25-årsåldern, var
ensam i bilen och han fördes till sjukhus med ambulans.

2018-12-22 Förrådsbrand i höghus på Gideonsberg
Räddningstjänst larmades till en brand i ett flerfamiljshus på Vitmåragatan på Gideonsberg vid 01.13
under natten mot lördag. Åttavåningshusets trapphus var rökfyllt från en brand i källarförrådet.
Branden var dock snabbt släckt och ingen person skadades. Räddningstjänsten var kvar på platsen
ytterligare några timmar för att stoppa en vattenläcka som uppkom i branden, samt för att ventilera
ut röken från källaren och trapphuset. Röken spred sig i trapphuset, men ingen person skadades.
Inbrott på brandstationen när brandmännen var på utryckning
Medan räddningstjänsten var på utryckningen vid branden på Vitmåragatan utsattes brandstationen
vid Vallbyleden för ett inbrott. Förövaren fick med sig verktyg från verkstaden samt en bil som stod i
räddningstjänstens verkstad. Stölderna upptäcktes under natten och anmäldes till polisen strax före
04.30.

2018-12-26 Länspumpning av sjunkande båt i hamnen
Räddningstjänsten fick vid 10.15 på Annandagen larm om en
sjunkande båt vid kraftverkshamnen i Västerås. En
privatperson såg en båt som höll på att sjunka i närheten av
Steam hotel. Vid framkomst kunde man konstatera att en båt
börjat sjunka och man började länspumpa båten. Inget
drivmedel läkte ut och ägaren kontaktades.
Foto: Tony Persson
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Förebyggandeverksamheten
I januari började två nya brandingenjörer på förebyggande för att täcka upp för två medarbetare som
är föräldralediga under större delen av 2018. De nya har främst introducerats i områdena tillsyn och
byggärenden. Tyvärr slutade även två brandingenjörer efter sommaren vilket gjorde att det har
saknats personal under hösten. Fokusområde för den förebyggande verksamheten har under 2018
varit tillsyner, i både olika verksamheter och bostäder. Då många medarbetare är nya i tillsynsrollen,
har MBR lagt mycket arbete på att utbilda nya tillsynsförrättare i metodik och arbetssätt. Sedan
senvåren har antalet genomförda tillsyner ökat markant men 25 tillsyner saknas för att uppnå målet i
2018 års tillsynsplan.
MBR har under 2018 startat upp ett projekt som syftar till att minska antalet avlidna i
bostadsbränder. Projektet går enligt upplagd plan och under juni genomfördes de första hembesöken.
Under 2018 genomfördes totalt 1783 st. hembesök i Västerås och 166 st. i Hallstahammar. Under juni
kom även bostadshustillsynerna igång.
I kvalitetsindex hamnar Brandskydd för 2017 i Västerås på ett NKI värde av 84, vilket är mycket högt.
Det är svårt att dra några större slutsatser utifrån resultatet då antal svaranden endast är 19 st. Det är
dock positivt att de verksamheter som haft tillsynsbesök från MBR är nöjda. Arbetet under 2017, som
resultatet speglar, fokuserade på att stärka rättssäkerheten och tydligheten i dokumentationen. P.g.a.
detta har det blivit tydligare vad det är MBR kräver och varför. Under första halvåret av 2018 har NKI
resultatet fallit till 79, vilket dock fortfarande är högst i Västerås Stad. Det är områdena Tillgänglighet
(75) och Effektivitet (76) som drar ner NKI resultatet.
MBR genomför genom avtal med Västerås Stad och Hallstahammars kommun vissa utbildningar.
Under 2018 har MBR främst hållit utbildningar inom BSU Vård och BSU Skola, men även BSU chefer,
HLR och BSU brandskyddsombudkurser har genomförts. MBR har tagit fram speciella frågekort till
vårdboenden som handlar om brandskydd. Frågekorten är tänkta att användas på t.ex. APT:er. Syftet
är att personalen, med korten till hjälp, ska prata brandskydd och få konkreta tips om vad som är
relevant i deras verksamhet.
Sotning: Beslut om sotningstaxor (myndighetstaxor) tas hos medlemskommunerna.
Förebyggandestatistik
Yttranden till plankontoren

2015
49

2016
55

2017
40

2018
29

Yttranden till stadsbyggnadskontoren

60

74

45

72

Tillsynsbesök LSO
Tillsynsbesök LBE
Bostadshustillsyner

140
67
51

23
69
36

58
47
37

135
66
29

Tillståndsärenden enligt LBE

57

85

42

57

Sakkunnigutlåtanden om spridningsrisk
Färdigställda brandutredningar

7
2

10
1

3
2

9
1

168
3747 *
5457

107
1462
5087

67
1063
4943

87
1377
4219

Kurser i brandskydd
Kursdeltagare i kurser brandskydd
Brandskyddskontroller
Hembesök

1949

* i samverkan med Brandskyddsföreningen Västmanland (BFV) t o m augusti 2015
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Förebyggande - avseende brand i byggnad
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-1,00
-2,00

Totalt poäng förebyggande brand

Poäng begränsade bränder

Poäng förhindrade bränder

Kommentar
Diagrammet visar två värden samt summan av dessa. Nyckeltalet för förhindrade bränder blir 5,0 om
antalet bränder är 0. Om antalet bränder är lika med antalet tusen invånare blir nyckeltalet 0. Fler
bränder än detta ger ett negativt nyckeltal. Nyckeltalet för begränsade bränder beror på vilken
omfattning branden haft vid brandstyrkans framkomst. Ju mindre omfattning desto högre nyckeltal.
Sammantaget kan dessa två nyckeltal indikera effekten av det förebyggande brandskyddsarbetet.

Medarbetare
Ibland är det lagar och regler som styr men ofta är det en fråga om omdöme och inställning. Hur vi
agerar i vardagen är många gånger en självklarhet. MBR:s ledord är ett stöd för hur vi alla ska utföra
vårt arbete oavsett befattning, arbetsuppgifter eller placering i organisationen. Ledorden talar om för
oss alla hur vi ska vara mot varandra och andra, en grund för att stärka gemenskapen. Varje
medarbetares engagemang och arbetsinsats är av avgörande betydelse för förbundets framgång. Vi
ska vara Medvetna genom att omvärldsbevaka och vara en lärande organisation. Vi ska ha ett gott
Bemötande genom att vara enade, lojala och visa varandra och andra omtanke och respekt. Vi ska nå
Resultat genom mod, uthållighet och skicklighet. Långsiktigt arbete pågår för att förankra
värderingarna i organisationen, och för att stärka vårt varumärke både internt och externt.

Kompetensflödet
Pensionsavgångar ställer stora krav på organisationen i form av att attrahera och rekrytera nya
medarbetare, planera och genomföra bra introduktioner och handleda de nya samt göra bra avslut
och kompetensöverföra. Vi känner även av en annan rörlighet än tidigare inom MBR, exempelvis har
flera medarbetare valt att byta bostadsort och då även flyttat till andra räddningstjänster. Under våren
har det även genomförts ett flertal interna rekryteringar och detta sammantaget gör att många
medarbetare fått nya ansvarsområden eller utryckningsfunktioner. Vi har även haft svårigheter att
rekrytera chefer till MBR, så mycket tid och energi har lagts på chefsrekryteringar.
Ett omfattande rekryteringsarbete har skett under 2018. Allt detta medför att MBR har en hög
belastning på organisationens övnings- och utbildningsverksamhet samt på chefer och övriga
medarbetare för allt viktigt arbete i samband med såväl avslut som introduktion av nya medarbetare.
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Arbetsmiljöarbete
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som är en förutsättning för en
verksamhet av god kvalitet och för ett hållbart arbetsliv. Det innebär att främjande, förebyggande och
efterhjälpande arbetsmiljö och hälsoarbete bedrivs och följs upp på individ, grupp och
organisationsnivå inom förbundet.
Mångfaldsfrågor är något som genomsyrar svensk räddningstjänst, där den manliga dominansen är
mycket stor. MBR strävar efter att vara en inkluderande och välkomnande arbetsplats för ALLA och vi
ska bemöta alla människor vi möter i samhället på ett likartat sätt. Diskrimineringslagen ställer krav på
alla företag att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling.
Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt och bland annat ställs krav på årlig lönekartläggning.
Inom MBR finns en mångfaldsgrupp som arbetar med dessa frågor och vi har valt att integrera
mångfaldssgruppens arbete i MBRs systematiska arbetsmiljöarbete.
MBR har ett webbaserat system, RIA, för att hantera avvikelser inom arbetsmiljön. RIA stödjer det
systematiska arbetet och i det rapporteras tillbud, olyckor och arbetsskador samt utredningar,
åtgärder och uppföljningar av avvikelser. Detta ger bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet
med att se mönster och identifiera risker i arbetsmiljön. MBR har lagt extra resurser på att arbeta med
säkerhetskulturen från hösten 2017 och det arbetet har fortsatt 2018. Förbundet erbjuder alla
anställda företagshälsovård genom avtal med Räddningshälsan AB. Medarbetare i utryckningstjänst
genomgår årligen läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övriga medarbetare
erbjuds årlig hälsokontroll. MBR använder sig av alkomoduler för daglig alkoholtest av samtliga
medarbetare inom MBR för att säkerställa en alkoholfri arbetsplats. Företagshälovården medverkar
även vid rehabiliteringsärenden samt vid nyanställning.
Under 2018 har vi introducerat nya chefer och framöver planerar vi för att arbeta aktivt med både vårt
ledarskap, och medarbetarskap, samt skapa samsyn runt vårt gemensamma uppdrag, mål och visioner
för ökad medarbetarutveckling.
Vi har även genomfört en medarbetarundersökning på hela MBR under december 2018 och vi ser med
spänning fram mot förbättringsarbetet som skall ta vid när vi får resultatet av undersökningen.
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Medarbetarbokslut
Antal anställda
Tillsvidareanställningar
Deltidsanställningar RIB-personal
(Räddningspersonal i beredskap)
Annan anställningsform
Summa

2017-12-31
83

2018-12-31
83

77

86

20
180

21
190

Sysselsättningsgrad tillsvidare- och visstidsanställda
-49 %
6 (1)
0 (0)
6 (1)

Sysselsättningsgrad män, antal
Sysselsättningsgrad kvinnor
Summa
Siffror inom ( ) avser 2017

50-74 %

75-99 %

100 %
74 (78)
15 (14)
89 (92)

Antal
80 (79)
15 (14)
95 (93)

603 (3)
2 (2)
5 (5)

Antal
80 (79)
15 (14)
95 (93)

Åldersstruktur tillsvidare- och visstidsanställda
19-29
9 (10)
4 (6)
13 (16)

Åldersstruktur, män, antal
Åldersstruktur, kvinnor, antal
Summa
Siffror inom ( ) avser 2017

30-39
22 (20)
4 (4)
26 (24)

40-49
23 (20)
2 (1)
25 (21)

50-59
23 (26)
3 (1)
26 (27)

Medelålder
Medelålder (tillsvidareanställda)
År
Siffror inom ( ) avser 2017

Kvinnor
41 (40)

Män
43 (45)

Totalt
43 (44)

Sjukstatistik
I den nya kommunallagen från den 1 januari 2019 framgår under § 6 hur sjukfrånvaron skall
redovisas. Med anledning härav har förbundet anpassat sin redovisning från och med 2018 till detta.
År

Ord.arbetstid
timmar

Dag
1-2
Timmar
och %

Dag
3-14
Timmar
och %

Dag
15-60
Timmar
och %

Dag
61-90
Timmar
och %

Dag
91Timmar
och %

Summerad
sjukfrånvarotimmar
och %

Ord.arbetstid
reducerad med
summerad
sjukfrånvaro
timmar och %

2017

168067,40

636,22

2528,62

1640,61

716,25

417,50

2018

182197,95

615,06

2316,40

1434,23

995,89

2892,59

8254,17

173943,78

2017

168067,40

0,4

1,5

1,0

0,4

0,2

3,5

96,5%

2018

182197,95

0,3

1,3

0,8

0,55

1,6

4,5

95,5%

Kommentar: Det är de längre sjukrivningarna som har ökat.
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5939,20

162128,20

Urvalskriterier för diagrammen nedan
Frånvaroperiod
20180101
Löneperiod
20181101
Intervallurval
Intervall 1
Dag1-2
Intervall 2
Dag3-14
Intervall 3
Dag15-60
Intervall 4
Dag61-90
Intervall 5
Dag91-999
Intervall 6

20181231
20181231

Fördelning arbetsgivare - försäkringskassa

36%

Summa FK
64%

Summa arbetsgivare

Uppdelning frånvarointervall
8%

intervall 1
intervall 2

35%

28%

intervall 3
intervall 4
intervall 5
intervall 6

17%

12%

Medelfrånvaro per åldersgrupp
Medelfrånvaron
baseras på summan
av frånvaron dividerat
med antal anställda
dividerat med summa
av ordinarie arbetstid.
Detta räknas ut per
åldersgrupp.

41%
50%

0-29
30-49
50-99

9%
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Frånvaro per intervall fördelad på åldersgrupp
2500
2000

intervall 1

1500

intervall 2

1000

intervall 3
intervall 4

500
0

intervall 5
0-29

30-49

intervall 6

50-99

Åldersgrupp

Medelfrånvaro baserat på kön
Medelfrånvaron baseras
på summan av
frånvaron dividerat med
antal anställda dividerat
med summa av
ordinarie arbetstid.
Detta räknas ut per kön.

12%
Kvinna
Man

88%

Frånvaro per intervall fördelad på kön och frånvarointervall
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

intervall 1
intervall 2
intervall 3
intervall 4
intervall 5
Kvinna

intervall 6

Man

Medelfrånvaro per resultatenhet
Medelfrånvaron baseras
på summan av frånvaron
dividerat med antal
anställda dividerat med
summa av ordinarie
arbetstid. Detta räknas
ut per resultatenhet.

9%
1280
18%

40%

1219
1250
1260
1204
1270

33%

Kommentar: 1280=Administraton, 1219=Teknik o Insats, 1250= Förebyggande, 1260= Utryckning
heltid, 1204=Förbundsledning, 1270=RIB, gemensamt
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Könsuppdelad statistik
Statistik 2018-12-31
Förbundsledning
Direktionen (förtroendevalda)
Beredningsutskott (förtroendevalda)
Förbundsdirektör och bitr. förbundsdirektör
Ledningsgrupp - strategisk
Produktionschef och administrativ chef
Avdelningschefer

Avdelningar per den sista december

Män

Kvinnor

Total

11
1
2
3
1
4

7
3
0
2
1
1

18
4
2
5
2
5

Kvinnor

Total

5
1
0
5
0
8

7
10
10
46
0
86

Kvinnor

Total

1384
111
1
1
0
3
0
1
2
0
4

1634
256
3
6
9
10
4
9
17
14
20

Män

Administration
Förebyggande brandskydd
Teknik och Insats
Heltidsstyrkor
RIB
RIB styrkor

2
9
10
41
1
78

Under 2018

Män

Extern kursverksamhet inkl. HLR
Rekryteringsansökningar
Nyanställningar under året, tillsvidaretjänster
Nyanställningar under året, visstidstjänster
Nyanställningar under året, RIB
Provanställningar under året, RIB
Pensionsavgångar, tillsvidaretjänster
Avgångar utöver pension, tillsvidaretjänster
Arbetsskador
Tillbud
Antal medarbetare som har varit föräldralediga under året
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250
145
2
5
9
7
4
8
15
14
16

%-andel
kvinnor
39
75
0
40
50
20

%-andel
kvinnor
71
10
0
11
0
9

%-andel
kvinnor
82
43
33
17
0
30
0
11
12
0
20

Ekonomisk uppföljning
Årets resultat
Året uppvisar ett negativt resultat på -1,5 Mkr. Helårsprognosen i augusti pekade mot ett underskott
på 3 Mkr. MBR har ej fått full täckning i sitt medlemsbidrag från Västerås Stad för utjämningen som
skulle vara gjord 2017 motsvarande 1 Mkr 2018, vilket utgör en stor andel av årets underskott.

Balanskravet
Balanskravet gäller på samma sätt för ett kommunalförbund som för en kommun. Ett negativt resultat
ska enligt balanskravet återställas inom tre år. I december 2010 inrättade dock direktionen en
balansfond för att långsiktigt kunna klara balanskravet.
Genom ett tillägg i kommunallagen har kommunerna från den 1 januari 2013 möjlighet att införa en
resultatutjämningsreserv. Direktionen för MBR beslöt i maj 2013 (MBR § 46) att behålla balansfonden
som en öronmärkt del av det egna kapitalet och antog i samband med detta även principer för den
övergripande resultathanteringen. Balansfondens öronmärkta del av det egna kapitalet utgör 12 618
tkr, som därmed kan användas för utjämning av resultatet mellan åren.

Reglering av tidigare års underskott
I samband med beslut om årsredovisning 2016 (MBR §4/2017) beslöt direktionen att medel fick
ianspråktagas av eget kapital upptill 2051 tkr (motsvarande uteblivna medel för utjämning) om ett
budgeterat nollresultat ej kunde uppnås i bokslutet 2017, dock under förutsättning att det egna
kapitalet ej understeg de återlånade medlen. 2017 års underskott reglerades mot EK i enlighet med
beslutet och medlemsmötets intention.

Reglering av årets underskott
Årets resultat är -1525 tkr. Från detta ska 120 tkr i reavinster räknas bort vilket innebär att 2018 års
balanskravsresultat är - 1645 tkr, se nedanstående balanskravsutredning. Då anledningen till det
negativa resultatet, så när som på 91 tkr, beror på beslut enligt tabellen nedan så föreslås hela 2018
års underskott balanseras mot EK i enlighet med tidigare av direktionen antagna principer för
resultathantering och enligt medlemsmötets intentioner. Kostnaderna för fastighetsutredningen är av
engångskaraktär och kostnaden för samordnartjänst finns från och med 2019 medtagen i MBR:s
driftbudget.
Tabell: Beslut som påverkar driftbudgeten/synnerliga skäl till uppkommen differens
Medlemsmötet 2016-04-21: Uteblivet medlemsbidrag enligt utjämningsmodell

980 tkr

Direktionen §87/2017, §8/2018: Tillkommande kostnader för samordnartjänst RäddSam

192 tkr

Direktionen §48/2017: Fastighetskonsult – Inför ev. fastighetsövertagande

255 tkr

Direktionen §30/2018: Besiktningskonsult för att utröna reparations- och
underhållsbehovet på Vallby brandstation – Inför ev. fastighetsövertagande

127 tkr
Totalt:
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1554 tkr

Balanskravsutredning (tkr)
Periodens resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till balansfond
Användning av medel från balansfond
Balanskravsresultat

=
+
+
+
=
+
=

-1525
120

-1645
1645
0

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat från tidigare år

0

Det egna kapitalet överstiger de återlånade medlen med 19 713 tkr dvs en reglering av årets
underskott av medel ur egna kapitalet påverkar ej nivån för de återlånade medlen.
Ingående eget kapital 2018:

35 854 tkr

Återlånade medel pensionsförpliktelser

16 141 tkr

RESULTATJÄMFÖRELSE 2008–2018

Resultat per 31/12 (Mkr)
10
8,6

9,2

8
6,4

6

6
4,6
4

3,4
2,5

2
0,4
0

2008

0
2009

2010

2011

2012

2013

-2

2014

2015

2016

-1,0
2017

2018
-1,5

-4
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Intäkter
Jämförelse intäkter 2017 och 2018 (tkr)
7831

9000

Utfall 2018
Helårsbudget 2018

4662

5000

4379

6000

4889

5722

7000

Utfall 2017
6273

8000

4000
3000

Taxor och avgifter

Bidrag

Försäljn
verksamhet

243

245

456

100

120

160

292

334

Hyror och
arrenden

0

0

373

1000

349

1088

2000

Försäljn anl.tillg. Övriga intäkter

Diagrammet innefattar ej medlemsbidrag och bidrag från kommunerna för pensioner (SAP-R).

Kommentar till större avvikelser
Intäkterna för året (exkl. medlemsbidrag och ersättning för SAP-R) uppgår till 14 522 tkr
(utfall 2017: 11 222 tkr).

Taxor och avgifter
Kontogruppen ligger 227 tkr bättre än budget.
Intäkterna för tillsyner LSO och bostadshustillsyner ligger 111 tkr lägre än årsbudgeten. Avvikelsen mot
årsbudgeten för tillsyner LSO är 73 tkr och för bostadshustillsyner 38 tkr. Att genomföra planerade
tillsyner enligt antagen tillsynsplan för 2018 har varit förbyggandeavdelningens prioriterade
arbetsuppgift för året. Under hösten lämnade dock två brandingenjörer MBR och förebyggande
avdelningen för nytt jobb, vilket har påverkat produktionen på avdelningen. Likaså lämnade en av två
utbildningssamordnare förebyggandeavdelningen i september för att träda in som tillförordnad
övningssamordnare inom förbundet.
Årsavgifterna för automatlarmen ligger 283 tkr högre än årets budget vilket förklaras av nya
avtalskunder. Intäkter för vägsanering ligger 56 tkr bättre än årets budget och intäkter för
restvärdesräddning ligger 29 tkr sämre än årsbudgeten. Dessa intäkter är helt beroende av antalet
olyckor som kan skapa debiterbart efterarbete.

Hyror och arrenden
Intäkterna för hyror och arrenden ligger 15 tkr bättre än jämfört med årets budget. Detta förklaras av
ett nytt avtal med Kustbevakningen gällande uppställningsyta hos MBR för KBV:s
miljöskyddsutrustning.
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Bidrag (exkl. medlemsbidrag)
Bidragen (exklusive medlemsbidragen) ligger 928 tkr bättre än budget.
Ersättning från MSB ligger 968 tkr bättre än budget. Den främsta orsaken är uppbokade fordringar
gällande MSB för MBR:s hjälpinsatser under skogsbränderna i Ljusdal och Älvdalen under sommaren.
Fordran på MSB för hjälpinsatser i Ljusdal uppgår till 621 tkr.
Fordran på MSB för hjälpinsatser i Älvdalen uppgår till 409 tkr.

Försäljning av verksamhet
Försäljning av verksamhet ligger 1558 tkr bättre än årets budget.
Under sommarens skogsbränder har MBR har deltagit i hjälpinsatser i Sala kommun Ersättningen för
MBR:s hjälpinsats skulle i detta fallet rekvireras från Sala kommun, och uppgick till 898 tkr.
De onödiga automatlarmen ligger liksom föregående år på en hög nivå. De onödiga larmen ligger
440 tkr bättre än årets budget som redan hade anpassats efter föregående års ökning.

Försäljning av anläggningstillgångar
Under perioden har fyra fordon utrangerats. Ett FIP-fordon har krockskadats och försäkringsbolaget
har löst in fordonet. Ersättningen uppgick till 15 tkr. Då fordonet var avskrivet betraktas denna post
som reavinst. Under november lades ytterligare tre fordon ut för försäljning, i enlighet med
delegeringsbeslut. Samtliga fordon var helt avskrivna och försäljningen gav en reavinst på 120 tkr.

Övriga intäkter
Övriga intäkter för bl.a. konferensavgifter och försäkringsersättning (återställning av stängsel efter
brand, se kostnader främmande tjänster) från Västerås Stad uppgår till 204 tkr jämfört med
budgeterat 203 tkr.
Intäkter för onödiga automatlarm 2007–2018 i tkr
2018

4100

2017

4134

2016

4540

4025

2015

2007

2014

1786

2013

1793

2012

1805

2011

2461

2010

2416

2009

1650

2008

1265

2007

977
0

500

1000

1500

Helårsbudget 2018

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Utfall intäkter för onödiga automatlarm

Kommentar: Från och med 2016 tillämpas en ny taxemodell. Debitering utgår vid första larmet.
Innan dess utgick debitering först vid tredje larmet.
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Jämförelse - medlemsbidrag 2017 och 2018 (tkr)
Utfall 2017
Utfall 2018
Helårsbudget 2018

70000
60000
50000
40000

0

Västerås

Hallstahammar

5345
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Medlemsbidraget per sista december 2018 fördelar sig enligt:
Västerås Stad
Surahammars kommun
Hallstahammars kommun

78,2 Mkr
5,3 Mkr
8,4 Mkr

(75,0 Mkr 2017)
(5,2 Mkr 2017)
(8,1 Mkr 2017)

Vid medlemsmötet den 21 april 2016 kom medlemskommunerna överens om att de
utjämningskostnader som skulle utgå till MBR som medlemsbidrag 2017, fördelas med 1 Mkr/år under
perioden 2017-2019 samt att MBR får täcka eventuella underskott till följd av detta under perioden
genom eget kapital. Detta medförde att MBR fick 1 Mkr mindre i medlemsbidrag från Västerås Stad
2018 än om utjämningen hade skett fullt ut redan 2017.
Utöver medlemsbidrag så ersätts MBR även för faktisk utbetald särskild avtalspension under året. Per
sista december uppgår intäkterna från medlemskommunerna till 4,9 Mkr (2017: 4,0 Mkr) inkl.
löneskatt och fördelningen mellan kommunerna är följande:
Västerås Stad
Surahammars kommun
Hallstahammars kommun

4,2 Mkr
0,3 Mkr
0,4 Mkr

(3,4 Mkr 2017)
(0,2 Mkr 2017)
(0,4 Mkr 2017)

Ökningen av utbetalda pensioner mellan åren förklaras av att fler medarbetare har valt att gå i särskild
avtalspension samt att utbetald pensionsnivå är högre. Medarbetarna måste senast tre månader innan
önskad pensionsavgång meddela arbetsgivaren.
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Kostnader
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Kommentar till större avvikelser:
Personalsociala kostnader
Jämfört med årets budget ligger de personalsociala kostnaderna 1212 tkr lägre. Avvikelsen är främst
hänförbar till kursavgifter (949 tkr lägre än årets budget). Dessa ligger lägre på grund av att en del
kurser läses på distans vilket ger lägre kursavgifter än med internatboende samt en del kurser utförs i
egen regi då utbildningsplatser saknas. Inställda kurser och konferensen liksom negativa
antagningsbesked till anmälda kurser påverkar också kostnadsutfallet.
Kostnaderna för sjuk- och hälsovård ligger däremot 13 tkr över årets budget och förklaras främst av
tillkommande undersökningar av nyanställda både inom heltid och RIB.

Hyror, leasing mm
Kontogruppen för hyror och leasing ligger 20 tkr lägre än budget. Lokalhyrorna ligger 68 tkr över årets
budget. Hyresindexuppräkningen blev högre än den indexuppräkning som skattades vid
budgettillfället.
Under våren fattade direktionen beslut om att friköpa fastigheten Rapsbaggen 6, där Brandthovda
brandstation är belägen, vilket har medfört en återbetalning av tomträttsavgälden för augusti och
september på 10 tkr.

Bränsle, energi och vatten
Kontogruppen ligger 183 tkr över årets budget tros att Mälarenergi krediterat MBR med 26 tkr för
tidigare debiterad vattenkostnad i samband med vattenläcka på övningsfältet Fågelbacken. Även från
Västerås Stad har det kommit en kreditering under året på 37 tkr gällande preliminärdebiterad el 2017
på Vallby brandstation. Däremot ligger drivmedelskostnaderna 133 tkr sämre än budget. Dessa
påverkas av marknadspriset och körsträckor.
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Förbrukningsinventarier och kontorsmaterial
Kostnaderna för förbrukningsinventarierna ligger 427 tkr under årets budget vilket främst förklaras
av lägre kostnader för arbets- och skyddskläder än budgeterat. Däremot ligger kontot för
räddningsmaterial 184 tkr över årets budget bl.a. beroende på vissa kompletteringsinköp efter
sommarens bränder. De sistnämnda kostnaderna ersätts av MSB och har tagits med i den uppbokade
fordran. Kontorsmaterial ligger 28 tkr bättre än budget.

Diverse främmande tjänster
Kostnaderna för diverse främmande tjänster ligger 643 tkr sämre än årets budget.
Kostnader för konsulttjänster ligger 453 tkr över årets budget. Utredningen avseende övertagande av
Vallby stationen har fortgått under året där konsulthjälp har tagits in. Vidare har fler
datakonsultstimmar köpts in. Under controllerns sjukfrånvaro har konsult tagits in för framtagande av
tertialbokslut per april. Vidare har konsult tagits in för hjälp med sammanställning av
debiteringsunderlag efter skogsbränderna samt för hjälp med underlag inför investering vid utbyte av
länsor. Inför uppläggningen av nytt tidredovisningssystem har konsult tagits in för att hjälpa till med
implementeringen.
Tjänster i samband med utryckning ligger 317 tkr över årets budget. Kontot belastas främst av
kostnader gällande RäddSam Mälardalen inklusive släck- och stabshjälp vid räddningsinsatser. Kontot
belastas även av en faktura på 86 tkr gällande återställning av stängsel efter brand. Denna kostnad har
dock vidarefakturerats till Västerås Stad och återfinns under övriga intäkter.

Reparation och underhåll
Kontogruppen ligger 499 tkr sämre än årets budget. Under året har flera större fordonsreparationer
och kostnader för montering av blåljusutrustning mm på nya leasingbilar belastat denna kontogrupp
vilket medfört ett överskridande med 433 tkr. Förbundet har tidigare informerat direktionen om den
oroande utvecklingen av reparations- och drivmedelskostnaderna inom MBR.

Tele, data och post
Kostnaderna ligger 306 tkr bättre än periodbudgeten. Det är främst kontot för datakommunikation
som visar ett överskott.

Övrigt
Under året har diskussion pågått med Västerås Stad om försäkringsfakturor. Diskussionen har gällt dels
en felaktig debitering 2017 som skulle ha krediterats förra året, höjning av försäkringspremie för tunga
fordon 2018 samt höjning av ansvarsförsäkringen gällande direktionen 2018. Under juli reglerades den
felaktiga debiteringen från 2017 och 38 tkr återbetalades till MBR. Vad gäller höjningen av
ansvarsförsäkringen har MBR fått en kreditering på 17 tkr. Premien för tunga fordon höjdes från 4 tkr
2017 till 14 tkr per fordon 2018 dvs en höjning med 183 tkr totalt. Försäkringskostnaderna har därmed
blivit dyrare än budgeterat. MBR har svårighet att täcka höga oförutsedda kostnadsökningar inom sina
tilldelade medlemsbidrag. Inför 2019 har Västerås Stad aviserat att utdebiteringen av
fastighetsförsäkring kommer att öka markant på grund av nytt upphandlat försäkringsavtal.
I samband med direktionens beslut om friköp av brandstationen på Brandthovda (MBR §29)
informerades direktionen de tillkommande kostnaderna i form av avgifter, för vilket förbundet ej har
budgeterat. Kontot för diverse skatter och avgifter har därmed belastats med kostnad för stämpelskatt
på 36 tkr.
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Finansiella poster och avskrivningar
Avskrivningskostnader ligger 802 tkr lägre än årsbudgeten. Detta förklaras av att en översyn av
planerade investeringar gjordes under hösten där en del investeringar flyttades fram till 2019 och
andra utgick. Under rubriken ”Investeringar” framgår vilka investeringar MBR har gjort under året och
kommentarer runt detta.
Fördelning enligt nedan:
Finansiella intäkter

1 tkr

(4 tkr 2017)

Finansiella kostnader (lån)

1 tkr

(12 tkr 2017)

Finansiella kostnader (pensioner)

1679 tkr

(1358 tkr 2017)

Avskrivningar

4798 tkr

(4787 tkr 2017)

På grund av det nuvarande ränteläget så är de finansiella intäkterna, liksom tidigare år, obefintliga.
Låneskulden uppgår till 0 kr då sista amorteringen gjordes under våren 2018.
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Kommentar:
Lönekostnaderna arbetad tid har ökat betydligt jämfört med 2017 och ligger även över årets budget.
Detta förklaras av personalomsättning med introduktionsutbildningar, introduktionstid samt längre
sjukrivningar på centrala utryckningsfunktioner, bl.a. under sommarperioden. Även sommaren
omfattande skogsbränder har genererat lönekostnader utöver det normala.
Vad gäller pensioner och sociala kostnader så ligger avvikelsen främst på utbetalning och löneskatter
för SAP och FÅP. Budgeten bygger på KPA:s prognos per juni 2017 och utfallet på prognosen per
december 2018. Sedan budgetprognosbeställningen gjordes har flera medarbetare valt att gå i SAP-R.
Detta påverkar både pensionsutbetalningsnivåerna samt löneskatten för dessa som därmed ligger
högre än budget.
Lön ej arbetad tid visar ett högre utfall än föregående år vilket främst kan förklaras av kontot
semesterlön grupp 1 som belastas av bl.a. kostnader för innestående semester när personer slutar sin
anställning. Sjuklönekostnaderna för perioden ligger högre än föregående år. Främst är det sjuklön dag
2–21 som avviker med 54 tkr jämfört med 2017 års utfall.
En jämförelse av kostnader 2017/2018:
Övertidskostnader
Fyllnadstidskostnader
OB-ersättningar
Jourersättningar
Beredskapsersättningar

2017(tkr)
1518
272
2269
435
916

2018 (tkr)
2142
288
2371
402
980

Semesterlöneskuld
Den ackumulerade semesterlöneskulden exkl. po-pålägg uppgår t.o.m. december 2018 till 3385 tkr.
Den ackumulerade semesterlöneskulden exkl. po-pålägg uppgick till 3329 tkr i december 2017.
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Okompenserad övertid
Den ackumulerade okompenserade övertiden för året uppgår till 133 tkr exkl. po-pålägg. Den
ackumulerade okompenserade övertiden exkl. po-pålägg uppgick till 121 tkr i december 2017. MBR
fortsätter sitt aktiva arbete med att försöka få ner den okompenserade övertiden genom löpande
månatlig uppföljning.

Retroaktiva löner
Samtliga retroaktiva löneersättningar är utbetalda.
Lön arbetad tid och ej arbetad tid (exkl.
arbetsgivaravgifter), tkr
Arvoden till förtroendevalda (direktion + revision)
Löner, heltid
Löner, RIB
IVPA (Surahammar/Virsbo)
Summa

Utfall 2017

Utfall 2018

204
37848
9476
47
47575

244
41147
10729
165
52286

Budget
2018
206
38561
9880
172
48819

Kommentar:
Utfallet för de totala arbetskraftskostnaderna inklusive personalsociala kostnader är 85 522 tkr
(2017: 74321 tkr). Avvikelsen mellan åren förklaras främst av förändringar i pensioner/löneskatter
mellan åren, lönerevision, fler anställda samt löneersättningar under sommarens skogsbränder.
Tabellen ovan visar lönekostnaderna för posterna ”arbetad tid” och ”ej arbetad tid”. Avvikelsen

gentemot utfallet i december 2017 förklaras till största delen av:
•

MBR följer Västerås Stads ersättningar till förtroendevalda. Västerås Stad har gjort en översyn
av bestämmelserna att gälla fr.o.m. kommunalvalet 2018 då de fasta arvodena har höjts
kraftigt. Det fasta arvodet för ordförande har höjts från 7% till 25% och för vice ordförande från
2% till 8%. Detta påverkar utfallet 2018 och i ännu hög grad kommande verksamhetsår när
ökningen får helårseffekt. Vidare har en korrigering av ett fast arvode påverkat utfallet 2018.

•

Heltidslöneutfallet har bl.a. påverkats av lönerevisionen som gäller från den 1 april samt ökade
kostnader för främst övertid. Lönekostnader för de skogsbränder under sommaren som MBR
deltagit i ingår i löneutfallet och uppgår till 362 tkr. Under året har MBR haft en periodvis
överanställning för att bl.a. klara introduktioner för semesterperioden, pensionsavgångar mm.

•

Fler RIB-anställda under året har anställts och utbildats. Även RIB-personal har deltagit i
skogsbrandinsatserna i andra kommuner 2018 och dessa kostnader beräknas täckas via intäkter
från MSB. Lönekostnader för RIB gällande skogsbrandsinsatserna i andra kommuner uppgår till
441 tkr av utfallet. Under 2017 hade MBR stora personalavgångar på RIB-sidan till följd av
ingånget centralt avtal, vilket förklarar det låga utfallet 2017.

•

IVPA-avtalet sades upp under 2017 men har sedan tecknats på nytt vilket gav helårskostnader
2018. Dessa kompenseras via intäkter från Surahammars kommun.
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Kommentar:
Brandpersonal med 30 års tjänst varav 25 år i utryckningstjänst har möjlighet att gå i pension vid 58
års ålder. I prognoser beställda från KPA har medlemskommunerna valt att anta att denna
personalkategori går i pension vid 59,5 års ålder. Under året har dock tre medarbetare gått i SAP-R vid
58 år.
Tre medarbetare inom MBR har särskilda anställningsavtal med rätt till pension innan 65-års ålder.
Avtalen tecknades år 2004 av dåvarande räddningsdirektören. Medlemskommunerna ansvarar därför
ej för dessa tre medarbetares avtalspension.
Förändring i total pensionsavsättning inkl. löneskatt:
per december 2018 3 753 tkr:
varav SAP-R

1 610 tkr (finansieras av medlemskommunerna)

varav FÅP

1 586 tkr (finansieras av MBR)

varav SAP

557 tkr (finansieras av MBR)

Den faktiska avsättningen för den förmånsbestämda pensionen blev 287 tkr högre än KPA:s prognos
vid budgettillfället.
Förändring långfristig fordran mot medlemskommunerna för SAP-R inkl. löneskatt:
per december 2018: 1 610 tkr.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförvaltning
Avsättning för pension inkl. särskild
löneskatt enligt KPA:s prognos
Avsättning för pensioner enligt
särskilda avtal
Totala förpliktelser
Långsiktig fordran på
medlemskommunerna för framtida
pensioner (särskild avtalspension)
Återlånade medel

2017

2018

60418

63614

5981

6538

66399
-52401

70152
-54011

13998

16141
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Kommentar

Förbundet har inga pensionsförpliktelser till anställda med visstidsförordnande, enligt tidigare
pensionsavtal PA-KL eller till förtroendevalda med rätt till visstidspension.
Enligt uppgift från KPA beräknas aktualiseringsgraden på intjänade förmåner som fanns per den 31/12
1997. Eftersom förbundet bildades 2001 och medlemskommunerna står för de intjänade pensionerna
så finns ingen aktualiseringsgrad angiven för förbundet i pensionsprognoserna från KPA.

Driftredovisning
Driftredovisning (tkr)
Avdelning
Revision och direktion
Förbundsdirektörens ansvarsområde
Bitr. förbundsdirektörens ansvarområde
Gemensamt MBR, inkl. medlemsbidrag och pensioner
Produktionschefen ansvarsområde
Teknik och Insats
Fågelbacken/Övningsverksamhet
Förebyggande/Utbildningsverksamhet
Skift/Insatsledare/BIB/Inrebefäl/Stabsbefäl
Fastigheter Vallby och Brandthovda
Sundbo elevhem
RIB-stationer inkl. ambulanslarm
Administration
Räddsam Mälardalen
Hjälpinsatser vid skogsbränder i andra kommuner
Resultat

Utfall
2017

Utfall
2018

Budget
2018

-428
-3237
+979
+79149
0
-13088
-1331
-3740
-29667
-8035
+160
-15092
-6384
-327
0
-1041

-503
-3862
+2010
+81097
-741
-14794
-903
-3116
-29880
-8120
+160
-16710
-6426
-535
+798
-1525

-502
-4044
+1611
+85042
-1353
-12912
-1080
-2978
-32431
-8382
+160
-16050
-6556
-525
0
0

Kommentar till större avvikelser till utfallen mellan åren:
Revision och direktion
Det är främst de fasta arvodena som avviker mellan åren. Utfallet är beroende av antal sammanträden
och närvaro vid sammanträden, nya bestämmelser gällande höjda fasta arvoden samt korrigering av
ett årsarvode.

Förbundsdirektör
Det är främst lönekostnaderna som avviker mot 2017. I utfallet 2018 ligger produktionschefens lön på
helår. Produktionschefen anställdes under hösten 2017 och därmed föll lönekostnaderna ut under en
begränsad period 2017.

Bitr. förbundsdirektör
Intäkerna för onödiga automatlarm är högre än 2017.
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Gemensamt MBR
Förändringar i pensioner, avskrivningar,medlemsbidrag, uteblivet bidrag för utjämning samt pensioner
som tidigare har kommenterats i förvaltningsberättelsen, påverkar resultatet mellan åren.

Produktionschef
Ett nytt budgetansvar tillskapades 2018 för produktionschefen varför ingen jämförelse finns med 2017.
Här ligger främst utbildnings- och kurskostnader budgeterade för de avdelningar som ligger under
produktionschefen. Dessa kostnader var tidigare år budgeterade på olika ansvar inom Teknik och
Insats samt Förebyggandeavdelningen.

Teknik och Insats
Förändringen mellan åren förklaras av ändringar i personalbudgeten där medarbetare har flyttats
mellan olika avdelningar t.ex. till följd av pensionsavgångar samt av ökade fordonskostnader 2018
jämfört med 2017.

Fågelbacken/övningsverksamhet
Förändringen mellan åren förklars främst av att kostnader för efterarbete av rivningen för
övningscontainrar föll ut 2017.

Förebyggande/utbildningsverksamhet
Avvikelsen mellan åren förklaras omfördelningar i budgeten 2018 där kostnader har flyttats till
produktionschef t.ex. kurskostnader.

Skift/insatsledare/BIB/Inrebefäl/Stabsbefäl
Avvikelsen mellan åren förklaras främst av lönekostnader.

Fastigheter Vallby och Brandthovda
Avvikelsen mellan åren förklaras av högre hyreskostnader till följd av t.ex. högre indexuppräkning än
budgeterat.

RIB-stationer inkl. ambulanslarm
Det är främst lönekostnaderna som svarar för avvikelsen mellan åren. Ett stort antal medarbetare sa
upp sig under våren 2017 och sedan dess har nya medarbetare rekryterats och utbildats, varvid
lönekostnaderna har ökat.

Administration
Det är främst lönekostnaderna som bidrar till den mindre avvikelsen mellan åren.

Räddsam Mälardalen (RSM)
I och med att samarbetet mellan Västerås-Eskilstuna-Strängnäs räddningstjänster har fortsatt enligt
beslut i direktionen, så har gemensamma intäkter och kostnader fördelats ut enligt överenskommen
fördelningsnyckel.

Hjälpinsatser vid skogbränder i andra kommuner
Sommarens skogsbränder och de hjälpinsatser som MBR deltog i svarar för avvikelsen mellan åren.
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Investeringar

Investeringar motsvarande 3478 tkr har gjorts under året. Vid motsvarande tidpunkt 2017 hade
förbundet gjort investeringar på 4570 tkr.
Benämning (tkr)
Vattendykarbuss
Ny förevisningscontainer
Utbyte av gamla länsor
Mobil övningsmodul
Fågelbacken, underhåll och reparation
Förstahandsenheter, 5 st.
Båtmotor Eldsnabben
Navigeringsutrustning Eldsnabben
Andningsutrustningar till vattendyk, 5 st.
IR-kameror för rökdykning, 6 st.
Jordningsutrustning, 2 st.
Tvättmaskin för utryckningskläder, Brandthovda
Övervakad värme- och ventilation (styr-och reglering)
Skurmaskin, Vallby
Löpband
Idrottsplan Vallbybrandstation, beläggning samt matta
Räddningscontainer
Alkolåsterminaler
Ny förevisningscontainer 1)3)
Utbyte av gamla länsor 1)
Mobil övningsmodul 1)5)
Fordon, 6 st. 2)
Tvättmaskin för utryckningskläder, Brandthovda 1)
Räddningscontainer 1)
Alkolåsterminaler 1)5)
Läsplattor med skal till direktion
Värmeövningshus Fågelbacken, etapp 1
Fallskyddsutrustning
Dörrforceringsverktyg RIB
Informationsmonitorer till RIB stationer
Inventarieutbyte 5 st. RIB stationer
Hydraulisk släckpump Eldsnabben med fast vattenkanon 5)
Friköp av Rapsbaggen 6 (tilläggsinvestering MBR
§29/2018)4)
Summa
1)
2)
3)
4)
5)

Utfall
2017
1489

872
876
418
62
312
89
72
112
68
200

Budget
2017
1500
150
450
130
900
2750
880
380
110
350
95
180
80
150
85
210
300
150

Utfall
2018

Budget
2018

Status
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2410

150
450
130
3000
180
300
150
120
5000
125
110
150
250
150
2410

Pågår
Pågår
Utgår
Pågår
Klar
Framflyttad
Utgår
Pågår
Framflyttad
Framflyttad
Klar
Klar
Pågår
Utgår
Klar

3478

12675

456
174

54
121
78
113
21

4570

8850

Investeringar flyttade till 2018 enligt direktionsbeslut MBR §85/2017
Inkluderar 5 st. fordon flyttade till 2018 enligt direktionsbeslut §85/2017 samt ett fordon IVPA.
Medel för ny förevisningscontainer 150 tkr har via delegeringsbeslut 2018-02-21 omfördelats till investering i
takkonstruktion på gasolanläggningens containers.
Direktionen beslutade vid sitt sammanträde i mars under MBR §29, om en tilläggsinvestering. Fastigheten
Rapsbaggen 6 (Brandthovda) friköptes till ett värde av 2410 tkr.
I den slutliga budgeten för 2019 föreslår förbundet att dessa investeringar utgår då kompletteringsinvestering
gällande fordonsutrustning måste göras 2019 och förbundet vill hålla en jämn avskrivningskostnad. MBR §97/2018
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Under 2017 sattes informationsmonitorer upp på Vallby- och Brandthovdastationerna för att förbättra
interninformationen när intranätet sattes i drift. För att även RIB-stationerna skulle få tillgodogöra sig
fördelarna med intranätet så har investering skett i informationsmonitorer till alla RIB-stationerna
under året.
För att få effektivare verktyg för dörrforcering i byggnad har släckbilarna på RIB-stationerna utrustats
med nya verktyg under 2018.
Gasolanläggningens containers har kompletterats med takkonstruktion. Medel har via
delegeringsbeslut omfördelats från förevisningscontainer som utgått (Dnr2018/133-MBR141) då
syftet med förevisningscontainern kan uppnås med uppbyggda gasolcontainers.
Ett övningshus för brand-och värmeövningar är högt prioriterat och är en viktig del för en väl utbildad
personal inom rökdykning och brandsläckning. Samtidigt har MBR ett samarbetsavtal med SP
(nuvarande RISE) forskningsinstitut samt Mälardalens högskola, där gemensamma aktiviteter som
främjar räddningstjänstens arbete skall genomföras. MBR och RISE har enligt avtalet avsikten att bygga
upp en övnings-och forskningsinfrastruktur på Fågelbacken som kan nyttjas såväl vid
räddningstjänstens övningar som av forskningsverksamheten. Detta är ett sätt att nå direktionens
övergripande mål om effektivare användning av spetsteknik genom övningsanordningar enligt FoUsamarbete. Den totala investeringen för fältet bedömdes för MBR:s del till 15 Mkr fördelat på åren
2018–2020 i tre etapper. Övningshuset skulle enligt RISE:s beräkningar kosta ca 10 Mkr, där denna
summa delas lika mellan MBR och RISE. Den tänkta byggnaden har dock efter projektering visat sig bli
betydligt dyrare, samtidigt som RISE:s finansiering av projektet ännu inte kunnat lösas. Övningsfältet
har under flera år varit föremål för miljöundersökningar med markprover till följd av s.k. PFOS och
PFAS-föroreningar. Dessa provtagningar har dragit ut på tiden, men beslut om möjlighet till fortsatt
användning av fältet och villkoren för fortsatt miljöbevakning genom kontinuerlig provtagning har nu
inkommit. Då MBR inte har full kontroll på kommande utsläpp på området, dels genom kontaminering
från forskningsverksamheten och dels genom intilliggande industris påverkan, är resultaten av vad
dessa miljöundersökningar framledes kan visa oroande. Övningsfältets placering långt från närmaste
brandstation, i närheten av vattentäkt samt men en starkt expanderande industriverksamhet som
granne, måste ifrågasättas och en fortsatt verksamhet utredas innan större investeringar i fasta
byggnadskonstruktioner sker. Att ha en fungerande driftorganisation placerad på övningsfältet utan
samtidig utryckningsförmåga och effekt i närområdet är heller inte kostnadseffektivt för MBR.
Övningsområdets belägenhet, driftsfunktioner samt anordningar bör därför analyseras utifrån
beslutad utredning om MBR 2025. Intill att denna utredning presenterats bör endast drift och
underhåll av befintliga hus och anordningar på Fågelbacken ske. Förbundsledningen har därför i den
slutliga budgeten för 2019 föreslagit att investeringen i Värmeövningshus flyttas fram. Investeringen
på 121 tkr i bl.a. dörrar, som redan genomförts under 2018, kommer kunna nyttjas inom
verksamheten.
Upphandlade fordon kommer ej att kunna levereras förrän efter årsskiftet och utrustas under början
2019. Utbytet av FIP-bilar 2018 förutsatte med upptagen investeringssumma att utrustning kunde
flyttas över från äldre bilar. Detta har visats sig inte kunna genomföras fullt ut varför kompletteringar
måste ske 2019. Utöver detta får momsen enligt skatteverkets riktlinjer ej dras för denna typ av bilar
eller för dess utrustning varför hela kostnaden inklusive moms belastar investeringen. En investering
för kompletterande modern utrustning har därför lagts in på 350 tkr under 2019 och ersatt andra
investeringar som har fått utgå.
Under hösten har en genomgång gjorts samtliga planerade investeringar för att se vilka som kunde
genomföras 2018, flyttas till 2019 eller eventuellt utgå på grund av ändrade behov.
På grund av de s.k. blandtjänster (utryckningsverksamhet/administration) som finns inom MBR så
påverkar utryckningsfrekvensen och händelsetyper tillgänglig tid för investeringsprocessen som
därmed ofta försenas och leder till att investeringarna måste flyttas till kommande år.

50

Under året har ett fordon avyttrats p.g.a. krockskada via inlösen av försäkringsbolag, och tre fordon
sålts enligt delegeringsbeslut (Dnr:2018/666-MBR210). Försäljningsprocessen gällande övriga fordon
pågår.

Likviditet
Eftersom MBR har haft god likviditet under året så har internkrediten ej behövt nyttjas. Internkrediten
uppgår till 17 025 tkr per den sista december 2018.
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2015

2016

2017

2018

Verksamhetens intäkter
(tkr)
Intäkter
Taxor o avgifter
Driftbidrag Sundbo (hyresdel)
Försäljning av verksamheter
därav onödiga automatlarmsintäkter
Övriga intäkter
därav reavinst
Medlemsbidrag
Bidrag för utbetald SAP-R från medlemskommunerna
Förändring (fordran) SAP-R medlemskommunerna

Utfall
2017

Utfall Budget
2018
2018

4379
160
5722
4134
961
0
88200
3990
1481

4889
160
7831
4540
1642
120
91959
4919
1610

Summa intäkter 104893
Verksamhetens kostnader
Utfall
(tkr)
2017
Direktionens totala kostnader inkl. arvoden o soc.avg.
277
Revisionens totala kostnader inkl. arvoden o. soc.avg.
151
Lönekostnader inkl. vakansavdr. (exkl. direktion o. revision)
47371
Arbetsgivaravgifter, försäkringar mm (exkl. direktion/rev.)
16985
Förmånsbestämd ålderspension
269
Alt. lösning för tjänstepension
222
Tjänstepensionsförsäkring
120
Avgiftsbestämd ålderspension
3064
Särskild avtalspension
1481
Pensionsutbetalningar SAP
3990
Pension enligt särskilda anställningsavtal
516
Övriga verksamhetskostnader inkl. FIP Ramnäs
26689
Avskrivningskostnader
4787
Räntenetto bankmedel
12
Summa kostnader 105934
Resultat
-1041

4662
160
6273
4100
1657
0
91959
4261
531

113010 109503
Utfall Budget
2018
2018
365
336
138
161
52041 48613
16405 15640
1586
1299
296
222
149
149
3264
3257
1610
531
4919
4261
557
397
28406 29034
4798
5600
1
3
114535 109503
-1525
0

Ovanstående tabell är uppställd i enlighet med den av direktionen antagna budgeten för 2018 och
framtagen för att underlätta en jämförelse mellan beslutad budget och utfall 2018. Förklaringar till
olika avvikelser finns att finna under tidigare avsnitt i förvaltningsberättelsen.
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God ekonomisk hushållning
Förbundet har i samband med budgeten för 2018 antagit mål för verksamhetsåret enligt nedan:

Särskilda mål kopplade till god hushållning 2018

- Fordonsplanen skall hållas vad avser utbyte av fordon

Finansiella mål enligt budget 2018

- Det egna kapitalet ska inte understiga skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och
förvaltade pensionsmedel för att garantera förbundets pensionsförpliktelser

Personalmål enligt budget 2018

- Maximalt 48 timmar sparad komptid per individ skall finnas vid årets slut
Vidare finns:
Mål utifrån handlingsprogram för räddningstjänst
Mål utifrån handlingsprogram för förebyggande
Övergripande verksamhetsmål 2017–2020 utifrån visionen ” Sveriges effektivaste och vassaste
räddningstjänst”

Måluppföljning se bilaga.
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (Tkr)

Verksamhetens intäkter, not 1
varav jämförelsestörande poster*)
Verksamhetens kostnader, not 2
varav jämförelsestörande poster *)
Avskrivningar, not 3
varav jämförelsestörande poster*)
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag, not 4
Övriga kommunbidrag, not 4
Finansiella intäkter, not 5
Finansiella kostnader, not 6
Periodens resultat, not 7
*) Se specifikation not 7
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Bokslut

Utfall

Budget

Avvikelse Prognos
mot budget 2018
2018
per aug

2017

2018

2018

11222
0
-99769
-1254
-4787
0
-93334

14522
-2049
-108050
1131
-4798
0
-98326

12752
0
-102253
0
-5600
0
-95101

1770
-2049
-5797
1131
802
0
-3225

12600
-1146
-108175
567
-4900
0
-100475

88200
5471
4
-1382
-1041

91959
6529
1
-1688
-1525

91959
4792
6
-1656
0

0
1737
-5
-32
-1525

91959
7205
2
-1691
-3000

Balansräkning
2017-12-31 2018-12-31

BALANSRÄKNING (Tkr)
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar, not 8
Maskiner och inventarier, not 9
Finansiella anläggningstillgångar, not 10
Summa anläggningstillgångar

17114

18854

23632
52401
93147

20572
54011
93437

5035
21720
26755

7125
22427
29552

119902

122989

Eget kapital
Eget kapital, not 13
-därav periodens resultat

35854
-1041

34329
-1525

Avsättningar
Avsättningar till pensioner, not 14
Summa avsättningar

66399
66399

70152
70152

Skulder
Långfristiga skulder, not 15
Kortfristiga skulder, not 16
Summa skulder

0
17649
17649

0
18508
18508

119902

122989

Omsättningstillgångar
Fordringar, not 11
Kassa och bank, not 12
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
Den löpande verksamheten
Periodens resultat
Justering för av- och nedskrivningar not 3
Justering för övriga likviditetspåverkande poster not 17
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

2017-12-31 2018-12-31
-1041
4787
1443
5189

-1525
4798
3753
7026

1410
674
2084

-2089
859
-1230

-4571

-3478

-4571

-3478

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga fordringar, not 19
Ökning/minskning av långfristiga fordringar, not 20
Medel från finansieringsverksamheten

-125
-1481
-1606

0
-1610
-1610

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

1096
20623
21719

708
21719
22427

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten, not 18
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
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Noter till resultaträkningen
(TKR) Noter till resultaträkning
Not 1
Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
Försäljning av verksamhet
varav intäkter för insatser skogsbränder andra kommuner
Övriga intäkter
varav realisationsvinst
varav utjämningsbidrag enl.ägarmöte
varav intäkter för insatser skogsbränder från MSB
Summa
Not 2
Externa kostnader
Lönekostnader
varav övertidskostnader industribrand Cassandra
varav lönekostnader skogsbränder andra kommuner
Kostnadsersättningar (traktm. o bilers.)
varav traktamenten skogsbränder andra kommuner
Sociala kostnader (arbgiv.avg. löneskatt o
försäkringar)
varav sociala avgifter för övertid vid industribrand
varav sociala avgifter skogsbränder andra kommuner
Pensionskostnader (avsättningar, utbetalningar och förvaltningsavgifter)
Personalsociala kostnader (t.ex. kursavgifter, hälsovård, friskvård mm)
varav medicinsk uppföljning industribrand
Hyreskostnader
Bränsle, energi och vatten
varav drivmedel skogsbränder andra kommuner
Förbrukningsinventarier och material
varav mtrl.inköp för skogsbränder andra kommuner
Kontorsmaterial och trycksaker
Reparation och underhåll
varav repartion o underhåll fordon skogsbränder andra kommuner
Främmande tjänster
varav industribrand Cassandra Oil
varav reparation av vattenledning brandövningsplats
varav konsulttjänst för sammanställning skogsbränder
Tele, data och post
Transporter och resor
Representation
Annonser, reklam och information
Försäkringsavgifter o riskkostnader
Diverse kostnader
Summa
Not 3
Avskrivningar
Fastigheter och byggnader
Inventarier och maskiner
Summa
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Utfall
2017

4379
5722

Utfall
2018

Budget
2018

Prognos
2018

1121
0
0
0
11222

4889
7831
898
1802
120
0
1031
14522

4662
6273
0
1817
0
980
0
12752

4500
7500
1131
600
15
0
0
12600

-47575
-99
0
-509
0
-17043

-52285
0
-803
-496
-4
-19040

-48819
0
0
-541
0
-17741

-52000
0
-402
-805
-4
-18600

-31
0
-6498

0
-289
-8759

0

-6973

0
-161
-8800

-2695

-1942

-3154

-2500

-174
-8446
-1958
0
-2995
0
-547
-2941
0
-3910
-621
-329
0
-3668
-171
-4
-242
-279
-288
-99769

0
-8560
-2204
-2
-3135
-4
-440
-2937
-17
-3205
0
0
-12
-3794
-267
-12
-278
-404
-292
-108050

0
-8580
-2021
0
-3562
0
-468
-2439
0
-2562
0
0
0
-4100
-428
-14
-245
-328
-278
-102253

0
-8600
-2100
0
-3500
0
-600
-3100
0
-2600
0
0
0
-3500
-500
-20
-250
-400
-300
-108175

-789
-3998
-4787

-790
-4008
-4798

-800
-4800
-5600

-800
-4100
-4900

0

forts
(TKR) Noter till resultaträkning

Utfall
2017

RÖRELSERESULTAT
Not 4
Kommunbidrag
Västerås Stad
Hallstahammars kommun
Surahammars kommun
Ersättning från medlemskommunerna
för särskild avtalspension
Summa
Not 5
Finansiella intäkter
Intäktsränta
Summa
Not 6
Finansiella kostnader
Räntor på lån
Finansiella kostnader pensioner
Övriga finansiella kostnader
Summa
Not 7
Periodens resultat
Jämförelsestörande poster:
Avgår reavinst
Avgår intäkter för skogsbränder andra kommuner
Tillkommer kostnader för industribrand
Tillkommer kostnader för reparation av vattenledning
Tillkommer kostnader för skogsbränder andra kommuner
Justerat resultat för jämförelsestörande poster

Utfall
2018

Prognos
2018

-93334

-98326

-95101

-100475

74962
8083
5155
5471

78176
8438
5345
6529

78176
8438
5345
4792

78176
8438
5345
7205

93671

98488

96751

99164

4
4

1
1

6
6

2
2

-12
-1358
-12
-1382

-1
-1679
-8
-1688

-9
-1632
-15
-1656

-1
-1681
-9
-1691

-1041

-1525

0

-3000

0
0
925
329

-120
-1929
0
0
1131
-2443

0
0
0
0

-15
-1131
0
0
567
-3579

213
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Budget
2018

0

Noter till balansräkningen
2017

2018

30259
0
72
-12428
-789
0
0
17114

30331
0
2530
-13217
-790
0
0
18854

70
-70
0
-70
0
70
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Bilar och andra transportmedel
Utrangering avskrivna bilar o transportm.
Årets investeringar
Ack. Avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering avskrivna bilar o transportm.
Nedskrivning
Summa

52859
0
1489
-34380
-2571
0
0
17397

54348
-912
456
-36951
-2543
912
0
15310

Övriga maskiner och inventarier
Utrang. avskrivna övr. maskiner och inv.
Årets investeringar
Ack. Avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrang. avskrivna övr. maskiner och inv.
Nedskrivning
Summa

17631
0
3010
-12978
-1428
0
0
6235

20640
0
492
-14405
-1465
0
0
5262

40746

39426

(TKR) Noter till balansräkning
Not 8
Mark, byggnader o tekniska anläggningar
Fastigheter
Utrangering avskrivna anläggningar
Årets investeringar
Ack. Avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering av avskrivna anläggningar
Nedskrivning
Summa
Not 9
Maskiner och inventarier
Utrangering avskrivna maskiner och inv.
Årets investeringar
Ack. Avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering avskrivna maskiner och inv.
Nedskrivning
Summa

Summa
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(TKR) Noter till balansräkning
Not 10
Fordran särskild avtalspension
Västerås Stad
Surahammars kommun
Hallstahammars kommun
Summa

2017

2018

43886
3918
4597
52401

45259
4009
4743
54011

2199
844
1992

2379
803
3943

5035

7125

Not 12
Kassa och bank
Bankkonto/plusgiro Nordea
Summa

21720
21720

22427
22427

Not 13
Eget kapital
Ingående eget kapital
Justeringar
Justerat ingående kapital
Årets/periodens resultat
Utgående eget kapital

36895
0
0
-1041
35854

35854
0
0
-1525
34329

**) öronmärkt för balansfond

12618

Not 11
Fordringar
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa

**) öronmärkt för reparations- och underhållsfond

7136

**) öronmärkt för teknisk utvecklingsfond (MDH)

1000
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(TKR) Noter till balansräkning
Not 14
Avsättning till pension i enl. med RKR:s
rekommendationer
Ingående avsättning
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Intjänad pension
Regl. p.g.a. sänkning diskonteringsränta
Slutbetalning FÅP
Pensionsutbetalningar
Avsättn. pensioner enl. särskilda avtal (3 st)
Pensionsutbetalning särsk.avtal , upphörde i okt (1 st)
Reglering avsättning särskild avtalspension som upphört 1 st
Summa

2017

2018

52274
1238
3526
0
10
-3366
415
-317
-346
53434

53434
1527
4758
0
403
-4116
448
0
0
56454

Not 14 forts.
Ingående löneskatt
Förändring löneskatt
Förändring löneskatt enl. särskilda avtal (3 st)
Förändring löneskatt särsk.avtal (1 st avtal har avslutat + regl avsättn)
Summa

12682
342
101
-160
12965

12965
624
109
0
13698

Total pensionsavsättning

66399

70152

0
0

0
0

125
0
4505
127
0
0
0
940
121
3329
1896
588
56
1
2466
3495
17649

0
0
5295
79
0
0
0
1137
133
3385
1962
441
62
0
2329
3685
18508

Not 15
Långfristiga skulder
Lån i banker
Summa
Not 16
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder
Kortfristig del av långfristigt lån
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Personalens källskatt
Sociala avg. och särskild löneskatt
Skulder till staten (prel. f-skatt)
Upplupna löner
Okompenserad övertid
Semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Upplupen löneskatt pensioner
Upplupen PO, okompenserad övertid
Upplupna räntekostnader
Upplupen kostn avg.best pension
Periodiseringar leverantörsskulder
Summa
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(TKR) Noter till balansräkning
Not 17
Avsättningar
Pensionsavsättning
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsavsättning enl. särskilda avtal (3 st)
Löneskatt enl. särskilda avtal (3 st)
Summa
Not 18
Investeringar
Fastigheter
Fordon
Maskiner och inventarier
Summa
Not 19
Minskning av långfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga lån
Lån som förfaller inom ett år
Summa
Not 20
Förändring av långfristiga fordringar
Västerås Stad
Hallstahammars kommun
Surahammars kommun
Summa

2017

2018

1408
342
-248
-59
1443

2572
624
448
109
3753

72
1489
3010
4571

2530
456
492
3478

125
125

0
0

1262
134
85
1481

1373
146
91
1610

Upplysningar
Leasing- och hyresavtal
Förbundet har ett hyresavtal som överstiger 3 år och som klassas som operationellt (Vallby brandstation). Det
sammanlagda beloppet fördelas enligt nedan:
Inom ett år: 3 927 tkr enligt grundavtalet
Senare än ett år men inom fem år: 15 708 tkr enligt grundavtalet
Förbundet har inga övriga leasing- respektive hyresavtal med en årlig kostnad > 50 tkr och som överstiger 3 år.
Nedan redovisas hyresavtal understigande 3 år (förlängningsklausul finns):
Treåriga avtal med Surahammars kommun gällande brandstationerna i Surahammar (441 tkr/år) och Virsbo (158
tkr/år). Avtalen löper ut 2018-12-31.
Tvåårigt avtal med Falcks gällande brandstationen i Kolbäck (390 tkr/år). Avtalet löper ut 2018-12-31.
Treårigt avtal med Västerås Stad gällande brandstationen i Skultuna (161 tkr/år). Avtalet löper ut 2018-12-31.

Räkenskapsrevision
Den sammanlagda kostnaden för de förtroendevaldas granskning har varit 138 tkr varav
granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning utgör 60 tkr och
verksamhetsgranskning utgör 50 tkr.
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Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen är att ge en rättvisande bild av kommunalförbundets
finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår
av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Periodisering
Intäkter och kostnader av väsentlig storlek har periodiserats till rätt period. Lönerna för hel- och
deltidsanställd brandpersonal har periodiserats till intjänandeperiod.
Anläggningstillgångar
Riktlinje för komponentavskrivning för markanläggningar, beläggning/slitlager och byggnader har
antagits av direktionen (MBR § 73/2015) och gäller investeringar gjorda från och med 2016. Inga
korrigeringar bakåt i tiden har gjorts av bokförda investeringar före 2016, vilket är en avvikelse från
RKR:s rekommendation. Skälet till avvikelsen är att MBR ej före 2016 ställt krav hos leverantörerna
om att investeringsfakturor skall specificeras på komponenter och därmed kan ett grovt skattat
viktningsförfarande utifrån undermåliga bedömningsunderlag leda till felaktigheter i förbundets
resultat och ekonomiska ställning. Övriga avskrivningstider, som ej är att hänföra till
komponentavskrivning, följer i huvudsak SKL:s rekommendationer och av direktionen antagen
avskrivningsplan (Dnr 2005/1228-MBR020 samt MBR§ 73/2015).
Höjdfordon
Släck-och räddningsbilar
Tyngre terrängfordon
Dyk- och kembuss
Personbilar
Kontorsmaskiner
Vitvaror och städmaskiner
Släpkärror
IT-utrustning

20 år
10 år
10 år
10 år
5 år
5 år
5 år
5 år
3 år

Avskrivningen påbörjas månaden efter att investeringen har tagits i bruk. Förbundet har vid sina
investeringar kostnadsbokfört sina lånekostnader (ränta) direkt. Vid inköp av nya släck- och
räddningsbilar framöver så ändras avskrivningstiden från 10 år till 15 år enligt beslut i direktionen den
11 december 2018 §96.
Inventarier
Inventarier redovisas som tillgång när anskaffningsvärdet är minst ett prisbasbelopp exklusive moms
och med en livslängd om minst tre år.
Finansiella tillgångar
Avser fordran till särskild avtalspension som medlemskommunerna ersätter enligt riktlinjer i
förbundsordningen.
Avsättningar

Förbundet gör avsättningar till pensioner inklusive löneskatt. Brandpersonal med 30 års tjänst varav 25 år i
utryckningstjänst har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder. Medlemskommunerna har valt att anta att denna
kategori går i pension vid 59,5 års ålder. Tre personer har avtal dvs rätt till särskild avtalspension.

Personalomkostnader (PO-pålägg)
PO-pålägget för 2018 beräknas med 49,72 % för brandpersonal med möjlighet till tidigare pensionsålder, med
39,20 % för övriga anställda och 31,50 % för RIB-anställda.
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Sex år i sammandrag
Antal invånare i förbundet (1
nov)
Verksamhetens nettokostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare i MBR
(kr)
Externa intäkter (tkr)
Medlemskommunernas
åtaganden (tkr)
- Medlemsbidrag
- Förändring pension SAP-R
- Extra kommunbidrag för
utbetald
SAP-R
Årets resultat (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)
Anläggningstillgångar (tkr)
Ackumulerad vinst/förlust (tkr)
Soliditet (eget kapital/totala
tillgångar)
Antal anställda
-Heltid
-Annan anställningsform
-Deltid (RIB)
Antal insatser
Antal onödiga
automatlarmsutryckningar
Antal tillsyner
Tillsyner brandfarlig vara
Antal kurser
Antal utbildade (i samverkan
med BFV. Avtalet med BFV
upphörde i augusti 2015)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
167226 169065 170930 172856 175856 178036
84493

83264

89316

89054

93334

98326

505

493

522

515

531

552

11906

16263

8845

11920

11222

14478

83304
7901

83832
4513

85792
4039

87435
-1088

88200
1481

91959
1610

1735

1948

2913

3315

3990

4919

3437
9141
40541
27999
26,5

6357
12708
43772
34357
30,2

2530
7965
45258
36887
31,1

8
405
40963
36895
31,1

-1041
4570
40746
35854
29,9

-1525
3487
39426
34329
27,9

80
6
84
1885
575

83
14
83
1822
571

80
17
80
1912
571

84
5
102
2004
673

83
20
77
1932
636

83
21
86
1967
679

226
61
319
6190

274
84
293
5780

258
67
168
3747

128
69
107
1462

142
47
67
1063

230
66
87
1377
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Bilaga 1: Måluppfyllelse 2018
”Sveriges effektivaste och vassaste räddningsorganisation”
GRÖNT innebär att målet för året bedöms vara nått
GULT innebär att målet för året bedöms delvis vara nått
RÖTT innebär att målet ej bedöms vara nått

Sammanfattad bedömning för målen

1. Mål enligt ”God ekonomisk hushållning” i budget 2018
Målet för God Ekonomisk Hushållning är uppfyllt.

2. Allmänna mål inom ramen för de övergripande verksamhetsmålen 2018
Den sammanfattande bedömningen är att de övergripande verksamhetsmålen
utvecklats i en positiv riktning, men att ytterligare åtgärder måste till för att nå full
måluppfyllelse

3. Särskild inriktning 2018 till följd av de övergripande målen 2017–2020
Mål: Mer riktat förebyggande arbete
• Tillsynerna skall öka generellt och speciellt för bostadshus.
• Brandskyddsinformation skall riktas mot drabbade områden.
• Brandskyddsbildning för personer i drabbade områden skall erbjudas
Mål: Snabbare räddningsinsatser
• Inledande information om IVPR till kommunala jourverksamheter.
• FIP-enhet i Ramnäs skall utredas.
• Dynamisk resurshantering skall utvecklas.
Mål: Effektivare teknikanvändning
• All heltidspersonal skall kunna hantera Daedalos.
• Brandövningshus skall utvecklas tillsammans med SP
• Omvärldsorientering skall ske gällande ny spetsteknik inom räddningstjänstområdet.
Mål: Utökad samverkan
• Övning och träning skall bedrivas mellan organisationerna i Räddsam Mälardalen.
• MBR skall öka närvarandet i medlemskommunernas förebyggandearbete.
• MBR skall i samverkan med Räddsam Mälardalen utreda alternativa larm- och
ledningsmöjligheter.
Mål: Ökad medarbetarutveckling
• Medarbetare skall utbildas i mångfald.
• Övningsverksamheten skall kvalitetssäkras.
• Ökad medarbetarutveckling. (Alla chefer skall ha genomfört någon form av
ledarutveckling)
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Bilaga 2: Kommentarer till delmål med sammanfattad bedömning
för övergripande mål
1. Mål enligt ”God ekonomisk hushållning” i budget 2018

MÅL

Uppfyllelse

Kommentarer

Verksamhetsmål:
Fordonsplanen skall hållas.

6 st. förstahansenheter har upphandlas enligt
fordonsplan 2017-2018. På grund av
personalsituationen och byte av fordonsansvarig
under året så hade 5 av fordonen, via
direktionsbeslut, flyttats till 2018. Vissa
kompletteringar av fordonen återstår dock 2019.

Finansiellt mål:
Det egna kapitalet ska inte understiga
de återlånade medlen (d.v.s. skillnaden
mellan totala pensionsförpliktelser och
förvaltade pensionsmedel).

De återlånade medlen uppgår till 16,1 Mkr och det
egna kapitalet till 34,3 Mkr med hänsyn taget till
2018 års resultat. Det egna kapitalet överstiger
stort de återlånade medlen.

Personalmål:
Maximalt 48 timmar av sparad
övertid/komptid per individ skall
finnas vid årets slut.

Arbete pågår ständigt för att minska
kompensationsberget. Mycket liten personalfaktor
försvårar. Enstaka medarbetare ligger över
målnivån.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Den sammanfattande bedömningen är att målet
för God Ekonomisk Hushållning är uppfyllt.
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2. Allmänna mål inom ramen för de övergripande verksamhetsmålen 2018

Mål

Uppfyllelse Kommentarer

Mål i medlemskommunernas
förebyggande handlingsprogram

Olika nivåer i respektive kommun och många olika
mål. Kommunerna följer upp olika.

Mål i handlingsprogrammet för
räddningstjänst

Endast enstaka händelser är ej måluppfyllda med
skäl som är svårpåverkade.

Olycksutvecklingen

Något fler insatser totalt än 2017. Dock en liten
minskning av brand utomhus och trafikolyckor.

Intresset för samverkan hos
motpart/medpart

Intresset för Räddsam konkretiseras genom att
Flen nu vill ansluta till samarbetet. Intresse för
övrig samverkan dock låg.

Kundnyttan (NKI, Öppna jämförelser,
Omnibus m.m.)

Fortfarande höga betyg i jämförelser med andra
kommunala myndighetsverksamheter.

Personalomsättning och tillgången till
kompetens

Stor omsättning på RIB-personal till följd av 2017 års
massuppsägningar. Även personalomsättning,
förutom pensioneringar på heltidssidan. Mycket
svårt att hitta kompetens vilket resulterat i vakanser
på RIB och chefsbefattningar.
Negativt resultat 2018, men totalt solid verksamhet
med starkt eget kapital, inga lån samt god
likviditet.

Den ekonomiska situationen

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Den sammanfattande bedömningen är att de
övergripande verksamhetsmålen utvecklats i en
positiv riktning, men att ytterligare åtgärder måste
till för att nå full måluppfyllelse
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3. Särskild inriktning 2018 till följd av de övergripande målen 2017–2020

Mål: Mer riktat förebyggande arbete

Uppfyllsegrad

Tillsynerna skall öka generellt och speciellt för bostadshus.
Kommentar: Tillsynsbesöken för LSO har ökat igen och ligger nu i 2014–2015 års nivå. De ligger i fas med
2018 års tillsynsplan tack vare ett stort fokus under hösten. Trots stort fokus på bostadshustillsyner
gjorde kompetensbrist inom tillsynsområdet i två skiftlag att målsättningen inte kunde uppnås helt under
2018 (80% avklarade). Dock gjordes fler LSO-tillsyner än planerat.
Brandskyddsinformation skall riktas mot drabbade områden.
Kommentar: Under juni började de första hembesöken genomföras och under året har 1783 st. gjorts i
Västerås och 166 st. i Hallstahammar. Detta är enligt planerad nivå för 2018. Kommande år skall även
hembesök startas i Surahammars kommun. Hembesöken riktas till drabbade områden som har haft flera
bränder som orsakats av slarv eller okunskap.
Brandskyddsbildning för personer i drabbade områden skall erbjudas.
Kommentar: Efter incidenter inom kommunala verksamheter, har de två instruktörerna på extern
utbildning erbjudit sig att genomföra utbildningsinsatser. Dock har ytterst få visat intresse.
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Målet bedöms
delvis uppfyllt

Mål: Snabbare räddningsinsatser

Uppfyllsegrad

Inledande information om IVPR till kommunala jourverksamheter.
Kommentar: Har inte kunnat prioriteras p.g.a. bl.a. omfattande rekryteringar.
FIP-enhet i Ramnäs skall utredas.
Kommentar: Sedan april 2018 har Ramnäs en Första Insats Person (FIP) som även förstärker styrkorna i
Surahammar och Virsbo.
Dynamisk resurshantering skall utvecklas.
Kommentar: DRH har avvecklats då bl.a. SOS inte kunnat tillfredsställa Räddsam Mälardalens (RSM) krav,
men p.g.a. den samverkan som etablerats inom RSM och de rutiner som där arbetats fram, dras
kompletterande resurser betydligt snabbare än förr. T.ex. dras helikoptrar snabbare vid skogsbrand
liksom resurser från närliggande kommuner.
Målet bedöms
delvis uppfyllt

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
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Mål: Effektivare teknikanvändning

Uppfyllsegrad

All heltidspersonal skall kunna hantera Daedalos.
Kommentar: Under våren har MBR utbildat alla befäl i hur händelserapporter ska dokumenteras på ett
bra sätt. Detta gäller även för organisationens RIB-befäl. Speciella utbildningspersoner har utsetts och
dessa kommer stötta befälen inom sin grupp i det dagliga arbetet.
Brandövningshus skall utvecklas tillsammans med SP.
Kommentar: MBR har efter provtagningar fått tillåtelse av Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen att börja
bygga nytt övningshus. I augusti lämnades en bygganmälan in till stadsbyggnadskontoret, men en
sammanfattande bedömning är att byggnationen bör avvakta en utredning om övningsfältets framtid.
Investeringen är därför framflyttad till 2020
Omvärldsorientering skall ske gällande ny spetsteknik inom räddningstjänstområdet.
Kommentar: Deltagande i konferenser och mässor samt studerande av facktidskrifter har skett.
FIP-enheten i Ramnäs har utrustats med pulverlans samt släckgranat.
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Målet bedöms
delvis uppfyllt

Mål: Utökad samverkan

Uppfyllsegrad

Övning och träning skall bedrivas mellan organisationerna i Räddsam Mälardalen.
Kommentar: Gemensam övning på ledningsnivå har genomförts under våren. RSM har haft en
gemensam utbildning i tung räddning, där instruktörer utbildas tillsammans av en extern utbildare. MBR
deltar tillsammans med Södermanlandskommunerna i en gemensam preparandutbildning där nya
brandmän får utbildning av instruktörer från alla deltagande räddningstjänster samtidigt som de får
utbyta erfarenheter och kunskaper tillsammans. Det är dessutom resurseffektivt då MBR bara står för
instruktörer några dagar men deltagande brandmän får ca två veckor utbildning.
MBR skall öka närvarandet i medlemskommunernas förebyggandearbete.
Kommentar: MBR har numera en tilldelad kontaktperson till varje medlemskommun vilket resulterar i
bättre och mer personlig och kontinuerlig kontakt. MBR har under året bl.a. hjälpt och stöttat med
information samt dialog runt individanpassat brandskydd där hemtjänst och vårdgivare är viktiga kanaler
för att upptäcka risker hos medborgare som är överrepresenterade i olycksstatistiken.
MBR skall i samverkan med Räddsam Mälardalen utreda alternativa larm- och
ledningsmöjligheter.
Kommentar: Diskussioner pågår med SOS Alarm AB om bl.a. utlokalisering av SOS-personal till RSM:s
räddningscentral.
Målet bedöms
uppfyllt

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
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Mål: Ökad medarbetarutveckling

Uppfyllsegrad

Medarbetare skall utbildas i mångfald.
Kommentar: Under året har mindre reflektionsövningar i samband med arbetsplatsträffar genomförts.
Under hösten 2018 skulle samtlig RIB personal deltagit på föreläsningen Självklart, men föreläsaren
ställde in och en större utbildningsinsats är därför planerad till 2019.
Övningsverksamheten skall kvalitetssäkras.
Kommentar: Tydligare ansvar fördelat på stationsbefälen i RIB-organisationen gällande övning.
Samverkansövning fungerar bl.a. som en kvalitetssäkring med uppföljning av vilket behov RIB behöver i
kompetensutveckling. Utbildade instruktörer i dörrforcering på alla stationer under hösten 2018. Inför
övningsåret 2019 har chefer samt övningssamordnare/strateg planerat övningsåret gemensamt för en
bättre kvalitetssäkring. Ett koncept för att säkerställa att medarbetare kommer upp i en godkänd nivå
har tagits fram, till att börja med för rökdykning. Arbetet kommer därefter att fortsätta med resterande
områden. En utbildning i arbetsmiljö och risker såväl vid larm som vid övningsverksamhet har genomförts
för att säkerställa att MBR genomför säkra övningar med hög kvalité.
Ökad medarbetarutveckling. (Alla chefer skall ha genomfört någon form av ledarutveckling)
Kommentar: Ett mycket stort antal utbildningar p.g.a. personalomsättning har genomförts under året.
Utbildning i ledarskap är genomförd med samtliga stationsbefäl. Chefsforum med alla chefer har
genomförts, där vi börjat med att fokusera på Systematiskt arbetsmiljöarbete och Säkerhetskultur på
MBR. Gemensam ledarskapsutbildning för samtliga stationsbefäl inom MBR har inte kunnat ske som
planerat p.g.a. chefsbyten och föräldraledigheter, men kommer att genomföras under våren 2019. Fokus
har legat på individuell utbildning.
Målet bedöms
delvis uppfyllt

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
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