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Bokslut och årsredovisning 2017

Mats Jansson föredrar bokslut och årsredovisning 2017.
Räkenskapsårets resultat uppgår till + 276 tkr. Detta är 276 tkr bättre än det budgeterade
nollresultatet för året.
Bland större avvikelser i bokslutet kan nämnas:
Intäkter
Extern utbildning
Automat- och servicelarm
Personalersättningar mm för utförda tjänster
Restvärderäddning (akut restvärderäddning och vägsanering mm)
Provning av brandlarm
Kommunbidrag

+ 287 tkr
- 144 tkr
+ 269 tkr
+ 124 tkr
+ 73 tkr
+ 1 267 tkr

Kostnader
Inköp av anläggningstillgångar och underhållsmaterial
Pensionskostnader inkl ränta pensionsskuld
Personalkostnader exkl pensionskostnader
Reparation och underhåll maskiner och inventarier
Transporter och resor
Främmande tjänster (Avtal med SOS Alarm AB mm)

- 203 tkr
- 1 272 tkr
- 229 tkr
- 169 tkr
+ 83 tkr
- 107 tkr

Plustecken före belopp visar resultat bättre än budget och minustecken resultat sämre än
budget.
Avvikelsen mot budget gällande kommunbidrag beror på att budgeterade pensionskostnader är
högre än den prognos som KPA AB lämnat vid årsskiftet än i tidigare lämnade prognoser.
Förbundet budgeterar pensionskostnader och kommunbidrag enligt lämnade prognoser. Detta gör
att stora avvikelser både på intäkts- och kostnadssidan kan uppstå när prognoser förändras.
Investeringar
Under året har följande investeringar genomförts:
Släckbil Fagersta
Räddningsbil, tung räddning
Ledningsfordon, brandingenjör i beredskap
Informationssläp
Andningsskydd
Rökdykarkommunikation
Andningsluftkompressor
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§ 1 forts.
Samtliga genomförda investeringar har finansierats med likvida medel.
Vid direktionens sammanträde i december 2017 beslutades om investeringar under 2018 till ett
belopp av totalt 300 tkr. Denna investering avser en servicebil.
Fordringar
Förbundets kortfristiga fordringar uppgick vid årets början till ca 5,3 Mkr. Vid årets slut har de
kortfristiga fordringarna ökat med ca 1,8 Mkr till ca 7,1 Mkr. Ökningen beror bl a på ökade
fordringar på medlemskommunerna avseende pensionskostnader.
Skulder
Förbundets långfristiga skulder uppgick vid årets början till 823 tkr. Under året har de långfristiga
skulderna ökat till 865 tkr, d v s en ökning med 42 tkr. De långfristiga skulderna utgörs i sin helhet
av långfristiga leasingskulder.
Förbundets kortfristiga skulder uppgick vid årets början till ca 13,1 Mkr. Under året har de
kortfristiga skulderna minskat med ca 4,8 Mkr till ca 8,3 Mkr. Minskningen beror till största delen
på att leverantörsskulden vid årsskiftet var ca 4,3 Mkr lägre än föregående årsskifte.
I skuldsaldot 2016-12-31 fanns större faktura från leverantör av räddningsfordon.
Avsättning till pensioner
Avsättning till pensioner (ej individuella delen) uppgår till ca 29,1 Mkr. Pensionsavsättningarna har
därmed ökat med ca 2,3 Mkr.
Individuella delen har hanterats som kortfristig skuld, och uppgår till 1 310 tkr.
Eget kapital
Förbundets egna kapital var vid årets slut 3 289 tkr. Då det egna kapitalet överstiger begränsningen
av eget kapital enligt § 16 förbundsordningen kommer överstigande del om 389 tkr att återbetalas
till medlemskommunerna.
Förbundets egna kapital uppgår efter återbetalningen till 2 908 tkr.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 1
Beslut
- Bokslut 2017 och årsredovisning 2017 godkänns och överlämnas till revisorerna och
medlemskommunerna.
___
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Ekonomisk rapport februari

Mats Jansson föredrar ekonomisk rapport för februari månad 2018. Periodens resultat uppgår till +
205 tkr och följer därmed i stort sett budget.
Beslut
- Ekonomisk rapport februari 2018 godkänns.
___
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Förslag till budget 2019 – 2021

Mats Jansson föredrar förslag till budget för perioden 2019 – 2021. Förbundets ram för den
kommande treårsperioden ska beredas i samråd mellan medlemskommunerna och
förbundsdirektionen under våren. Medlemskommunerna ska sedan senast i juni månad enas om
budgetramen för kommande år.
Budgeten visar att med nu gällande förutsättningar kommer ett tillskott om ca 2,5 % att behövas
åren 2019, 2020 och 2021 för att bedriva verksamhet i samma omfattning som idag.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 2
Beslut
- Förslaget till budget 2019 – 2021 godkänns och direktionen ställer sig bakom förslaget.
___
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Redovisning av genomförda olycksförloppsutredningar

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall räddningstjänsten genomföra olycksförloppsutredningar efter genomförda räddningstjänstinsatser. Syftet med utredningarna är bl a att klargöra
olycksorsaker samt att utvärdera räddningstjänstinsatser. De flesta utredningarna genomförs på ett
summariskt sätt som en del av insatsrapporten. I vissa fall vid mer komplicerade olycksförlopp,
eller då speciella skäl föreligger, genomförs fördjupade olycksförloppsutredningar.
Under 2017 genomfördes följande fyra fördjupade olycksförloppsutredningar:
Olycksdatum Händelse
2017-04-27

Utsläpp av Fluorvätesyra vid Outokumpus anläggning i Avesta
(utredningen ännu ej klar)

2017-07-21

Trafikolycka med dödsfall moped-personbil Rv 70 norr Avesta

2017-08-22

Brand i byggnad, Skogsbovägen 9, Avesta

2017-09-16

Brand i byggnad, Aspvägen 27 (del av fd Folkets Hus Fagersta)

Ovanstående utredningar finns redovisade som delgivningar.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 3
Beslut
- Informationen godkänns.
___
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Årsuppföljning 2017 – kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot
olyckor (LSO) samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Mats Jansson föredrar ”Årsuppföljning 2017 – kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO)” samt ”Årsuppföljning 2017 – Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2010:1011 (LBE) som förbundet inrapporterat till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med länsstyrelserna runt om i
landet gör årligen en sammanställning av kommunernas efterlevnad av intentionerna i lagen om
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Uppföljningen görs genom att
kommunerna svarar på en mängd frågor som delges kommunerna i slutet av året. Svaren skall
normalt redovisas i början på februari till MSB.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 4
Beslut
- Informationen godkänns.
___
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Överenskommelse om räddningstjänstsamverkan i U-län

Mats Jansson och ordförande föredrar ärendet.
Vid direktionens sammanträde 2017-05-11 bemyndigades ordförande att underteckna
överenskommelse om räddningstjänstsamverkan inom Västmanland. Avtalet är nu undertecknat.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2017-04-11 § 19
- Direktionens protokoll 2017-05-11 § 25
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 8
Beslut
- Informationen godkänns.
___
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Föreläggande förenat med vite, Hyresfastigheter i Fagersta AB

Claes-Göran Morén lämnar sammanträdet.
Vid direktionens sammanträde 2017-12-14 beslutade direktionen att förelägga Hyresfastigheter i
Fagersta AB med organisationsnummer 556917-3890 att åtgärda bristerna vid vite av 50 000:-senast 2 månader från det att beslutet delgivits.
Vid efterkontroll 2018-02-13 har det visat sig att bristerna är åtgärdade och därför kommer
vitesföreläggandet att dras tillbaka.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 51
- Direktionens protokoll 2017-12-14 § 60
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 8
Beslut
- Informationen godkänns.
___
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Om- och nybyggnation på stationen i Avesta

Mats Jansson informerar om att förslag på ombyggnation av omklädningsrum på stationen i Avesta
kommit från Gamla Byn AB.
Mats Jansson informerar även om läget i frågan om behov av garageplatser vid räddningsstationen i
Avesta.
Med anledning av om- och tillbyggnationerna har diskussioner förts med fastighetsägaren Gamla
Byn AB och förslag på nytt hyresavtal för perioden 2019-01-01 – 2038-12-31 för
räddningsstationen i Avesta har erhållits.
I samband med diskussionerna har även hyresavtalet för räddningsstationen i Horndal
omförhandlats. Avtalsförslag för perioden 2019-01-01 – 2021-12-31 har erhållits.
Mats Jansson föredrar muntligt innehållet i förslagen till nya hyresavtal för räddningsstationerna i
Avesta och Horndal.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2017-02-14 § 6
- Direktionens protokoll 2017-03-23 § 7
- Arbetsutskottets protokoll 2017-09-26 § 31
- Direktionens protokoll 2017-10-26 § 39
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 8
Beslut
- Informationen godkänns.
- Mats Jansson ges delegation att teckna nytt hyresavtal för perioden 2019-01-01 – 2038-12-31
för räddningsstationen i Avesta.
- Mats Jansson ges delegation att teckna nytt hyresavtal för perioden 2019-01-01 - 2021-12-31 för
räddningsstationen i Horndal.
___
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Ombyggnation av räddningsstationen i Fagersta

Mats Jansson informerar om att förslag på ombyggnationer av personalutrymmen, kontor och
omklädningsrum på stationen i Fagersta har tagits fram av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 8
Beslut
- Informationen godkänns.
___
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Redovisning av delegationsbeslut

Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef
Lars Westerfors, 2:e stf räddningschef Daniel Lundin och skorstensfejarmästare Klas Eriksson
beslutat i ärenden enligt bilaga.
Beredning
- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 § 6
Beslut
- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
___
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Delgivningar (i pärm)
1. Norbergs Kf § 135 – Norbergs kommuns budget 2018 med plan för 2019 – 2020
2. Norbergs Kf § 143 – Delårsrapport för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund per
den 31 augusti 2017
3. Fagersta Kf § 134 – Delårsrapport för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
4. Fagersta Kf § 129 – Kommunstyrelsens budget 2018 och plan för 2019 och 2020
5. Hedemora Kf § 162 – Prislista för externa tjänster 2018 för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund samt förslag om att indexreglera taxor för tillstånd, tillsyn
m.m.
6. Fagersta Kf § 161 – Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds taxor och avgifter år
2018 samt förslag till årlig indexreglering från år 2019
7. Olycksförloppsutredning – Trafikolycka Rv 70 Avesta
8. Olycksförloppsutredning – Brand i byggnad, Skogsbovägen 9, Avesta
9. Olycksförloppsutredning – Brand i byggnad, Aspvägen 27, Fagersta
10. Svar på tillsynsmeddelande, Länsstyrelsen Dalarna

___
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Övriga frågor

Remiss – Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om äldres säkerhet i hemmen
Mats Jansson föredrar ärendet.
Johan Thomasson (M) och Maarit Hessling (M) anför följande i sin motion:
Andelen äldre personer i Avesta ökar och äldre är oftast utsatta vid olyckssituationer i hemmen. För
att minska risker med dödsbränder i hemmen kan alla med hemtjänst få trygghetslarmet
sammankopplat med ett brandlarm som är direkt kopplat till räddningstjänsten.
Detta har man gjort i Mora kommun. Kostnaderna för personer med hemtjänst har inte ökat men de
har fått ett tryggare liv.
Motionärerna yrkar:
- Att omsorgsförvaltningen startar ett samarbete med Räddningstjänstförbundet i Södra Dalarna
för att trygga äldres säkerhet i hemmen.
Ordförande föreslår att räddningschefen ges i uppdrag att skriva ett förslag till remissvar på
motionen. Förslaget presenteras vid direktionens sammanträde i maj 2018.
Beslut
- Räddningschefen ges i uppdrag att skriva ett förslag till remissvar på motionen. Föreslaget
presenteras vid direktionens sammanträde i maj 2018.
Flytt av direktionens sammanträde i oktober 2018
Ordförande föreslår att direktionens sammanträde den 16 oktober 2018 kl 14:00 på
räddningsstationen i Hedemora flyttas till den 11 oktober 2018 kl 14:00 på räddningsstationen i
Hedemora.
Beslut
- Direktions sammanträde 16 oktober 2018 kl 14:00 på räddningsstationen i Hedemora flyttas till
den 11 oktober 2018 kl 14:00 på räddningsstationen i Hedemora.
Fråga angående information om brandsäkerhet i boendemiljö
Erik Nilses informerar om att pensionärsorganisationen i Långshyttan frågat om möjlighet till
information etc i frågor rörande brandsäkerhet i boendemiljö.
Lars Gustavsson frågar om någon information om brandsäkerhet sker till nyanlända.
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Mats Jansson svarar att det finns möjlighet till information till samtliga som efterfrågar den. Vissa
informationsinsatser genomförs också av räddningstjänsten på eget initiativ. Informationsinsatser
sker idag till nyanlända genom bl a samarbete med Svenska för invandrare (SFI) och
Migrationsverket.
Beslut
- Informationen godkänns.
Utbildning till direktionens ledamöter
Vid direktionens sammanträde 2017-03-23 gavs uppdrag till ordförande att undersöka
möjligheterna till att genomföra en föreläsning i jämställdhetsfrågor i samband med sammanträder i
oktober. Av olika skäl måste aktiviteten flyttas fram till senare tillfälle.
Vid direktionens sammanträde 2017-10-26 gavs uppdrag till räddningschefen att undersöka
eventuella föreläsare för en utbildningsinsats för direktionens ledamöter under våren 2018.
Tillfrågad föreläsare har i nuläget tackat nej till uppdrag pga. hög arbetsbelastning.
Ordförande förslår att utbildning av direktionens ledamöter i jämställdhetsfrågor i nuläget inte
genomförs med anledning av att så kort tid återstår av mandatperioden. Frågan om eventuell
utbildning anstår till nästa mandatperiod.
Beredning
- Direktionens protokoll 2017-03-23 § 16
- Arbetsutskottets protokoll 2017-09-26 § 40
- Direktionens protokoll 2017-10-26 § 47
Beslut
- Utbildning till direktionens ledamöter i jämställdhetsfrågor genomförs inte i nuläget.
- Frågan om eventuell utbildning anstår till nästa mandatperiod.
___
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Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 16:15
___
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