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Räddningstjänsten, överföring av investeringsmedel till 
driftmedel 

INLEDNING 
Begäran från räddningstjänsten om överföring av befintliga medel från 
investeringsprojekt till innevarande års driftbudget. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/167 /1, skrivelse från räddningstjänsten 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet. Räddningschef Göran 
Cederholm deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att överföra 4 78 tkr från Civilförsvarets investerings budget till innevarande års 
driftbudget för kommunstyrelsen, 
dels beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 
att 200 tkr av dessa medel används för Risk & sårbarhetsanalys i Heby kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att överföra 478 tkr från Civilförsvarets investerings budget till innevarande års 
driftbudget för kommunstyrelsen, 

dels beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 

att 200 tkr av dessa medel används för Risk & sårbarhetsanalys i Heby kommun. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Överföring av investeringsmedel till driftbudget 

Bakgrund 

Projekt 3853 tillkom som ett sätt att hantera de statliga medel som kommunen fått 
för arbete med beredskapsfrågor, och som vissa år inte utnyttjats och heller inte 
återkrävts av staten. 
Iden med projektet var att säkerställa att överskotten kvarstod för sitt ursprungliga 
ändamål och inte ingick i de totala kommunala boksluten. 
Även om det inte funnits krav på att återbetala, så kvarstår ändå statens 
begränsningar vad gäller användandet av dessa medel. Begränsningen är att de 
endast skall användas för beredskapsfrågor, men dock inte för inköp av inventarier. 
Det är däremot fullt tillåtet att använda medlen för köp av konsulttjänster, 
exempelvis för arbete med Risk & sårbarhetsanalyser. 

I och med att kommunen beslutat att placera dessa medel på ett investeringskonto 
har möjligheten till köp av konsulttjänster omöjliggjorts. För att åter göra dessa 
medel tillgängliga för sitt ursprungliga ändamål, är det önskvärt att de återförs som 
ett driftsanslag. 

Ärende 

På grund av skogsbranden 2014 blev arbetet med beredskapsfrågor i Heby kommun 
kraftigt eftersatt, utan att det kompenserades ekonomiskt. Detta kan nu korrigeras i 
efterhand, genom att låta de av Sala kommun/Rickert Olzon återsökta medlen för 
skogsbranden finansiera Heby kommuns kostnader för sin Risk & sårbarhetsanalys. 
Beräknad kostnad för denna analys är 200 tkr. 

Detta kommer då att generera ett underskott i driftbudget för ansvar 19000000, 
vilket kan täckas genom en överföring av medel från investeringsprojekt 3853, 
"Krisberedskap ACC LEH". 

Den summa som ackumulerats på investeringsprojektet uppgår idag till 4 78 tkr. 

Förslag till beslut 

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att överföra befintliga medel från investeringsprojekt 3853 till innevarande 
års driftbudget för ansvar 19000000 

att 200 tkr av dessa medel används för Risk & sårbarhetsanalys i Heby 
kommun 

Göran Cederholm 
Räddningschef 

Rickert Olzon 
Beredskapssamordnare 
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