
Budget för 

Bombali Health Development 

 

år 2023 

Kostnader 

Sjukhuset samt hälsoarbete i Sierra Leone 

- Bonus 200 000 

- Medicin  350 000 

- Medicintekniska produkter 60 000 

- Kontorsvaror, blanketter och dylikt  10 000 

- Mat på barnavdelningen  110 000 

- Kostnader för bybesök  50 000 

- Bränsle för bilar och generator 120 000 

- Tillbyggnad av bostad för svensk personal 40 000 

- Ombyggnad av förlossning samt avdelningen för  

för tidigt födda barn 300 000 

- Ombyggnad av allmänna barnavdelningen samt  

avdelningen för undernärda barn 160 000 

- Ny dieselgenerator 40 000 

- Renovering av det elektriska systemet 100 000 

- Extra kostnader för solelsystemet 30 000 

- Extra kostnader för barn mellan fem och nio år 30 000 

- Oförutsedda utgifter  100 000 

Summa kostnader Sierra Leone 1 700 000 

 

I Sverige: 

 Revisor 12 500 

 Svensk insamlingskontroll 6 250 

 Bankkostnader 

   Swish  15 000 

   Transaktionskostnader betalningar Sierra Leone 20 000 



 Inköp materiel Sverige 50 000 

Försäkringar för svensk personal 20 000 

Summa kostnader Sverige 123 750 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa Kostnader 1 823 750 
 

Intäkter 

Försäljning av almanackor mm 100 000 

Försäljning av sponsorskap 40 000 

Privata gåvor 900 000 

Privata gåvor för ombyggnad 500 000 

Institutionella gåvor för ombyggnad 200 000 

Försäljning av gåvobevis 20 000 

Institutionella gåvor 150 000 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa intäkter 1 910 000 

Periodens resultat 86 250 

 
Kommentarer 

Reskostnader till och från Sierra Leone betalas privat av respektive besökare. 

Bränslekostnaderna beräknas minska nästa år när solcellerna är på plats. 

Ombyggnaderna av avdelningarna sker om vi får gåvor avsedda för dessa och om ett 

modifierat Memorandum Of Understanding (MOU) godkänns av båda parter. 

Tillbyggnaden av bostad för svensk personal görs om ett modifierat MOU godkänns 

av båda parter. 

Antalet gåvor var under 2022 större än förväntat tack vare en tillfällig exponering i 

massmedia. 

Matpriserna har gått upp kraftigt i Sierra Leone och kostnaden för mat på 

barnavdelningen är svårbedömd. Även läkemedelskostnaderna har gått upp kraftigt 

och utvecklingen är svårbedömd.  

Personalkostnaden beror i mycket liten utsträckning på antalet inlagda barn medan 

medicinkostnader, matkostnader och kostnader för medicinteknisk utrustning är helt 

beroende på detta. Antalet barn kommer att vara mycket beroende på åtgärder 

vidtagna av sjukhuset och helt utanför vår kontroll.  


