




Bilagor Direktionshandlingar 2014-09-10

 Underlag växelfunktion

 Avtal växelfunktion

 Målstruktur, HP och VP

 Styrning

 Målstruktur

 Säkerhetsmål från HP

 Indikatorer, nyckeltal och prestationsmått

 Brandstationer

 Förbundsdagar Sollefteå

 Förmåner förbundets personal

 Förelägganden



Enköping Växel Mobil Tele2 Internet Fasta Tele2
11 Mobila anknytningar 270:‐/mån 99:‐/mån 147:‐/mån 79:‐/mån Fria samtal

16 Fasta anknytningar 79:‐/mån Årsavgift

2 970 1 089 1 617 2 133 93 708
Växelkostnad 86 000
Kontaktcenter 95 880

Enköping Summa: 275 588

Telia Växel Mobil Telia Internet Fasta Telia
11 Mobila anknytningar 105:‐/mån 439:‐/mån Fria samtal

16 Fasta anknytningar 130:‐/mån Årsavgift

1 155 5 123 2 080 100 296
Växelkostnad 9 276
Kontaktcenter

Telia Summa: 109 572

Håbo med egna Telia‐abonnemang Växel Mobil Telia Internet Fasta Telia
11 Mobila anknytningar 439:‐/mån Fria samtal

16 Fasta anknytningar 130:‐/mån Årsavgift

5 123 2 080 86 436
Växelkostnad 30 
samtal/dag

90 000

Kontaktcenter

Håbo+Telia Summa: 176 436
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2. Räddningstjänstförbundet	
Räddningstjänsten Enköping‐Håbo är ett kommunalförbund som bildades 2008. Förbundets syfte är 
att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt LSO med undantag för kap 2 
(Enskildas skyldigheter) och kap 3 § 3 (handlingsprogram för förebyggande verksamhet som istället 
samordnas med kommunernas risk & sårbarhetsanalys enligt LEH). 
 
Förbundet styrs av en Förbundsdirektion på uppdrag från respektive kommunfullmäktige (KF). 
Verksamheten regleras i en förbundsordning med ägardirektiv från KF samt en årlig verksamhetsplan 
som fastställs i direktionen. 
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5.8. Mål	för	räddningstjänst	
Räddningstjänstförbundet har övergripande mål som vision för verksamheten i ägardirektivet från 
medlemskommunerna. Utifrån dessa mål beslutar Förbundsdirektionen om vilken verksamhet som 
ska bedrivas. Denna verksamhet bryts ned i processer som redovisas i räddningstjänstens 
verksamhetsplan. 
 
I handlingsprogrammet formuleras ett antal säkerhetsmål för vad som ska uppnås i kommunerna 
under mandatperioden. 
 
Säkerhetsmål  Syfte  Uppföljning 
Alternativsystem ska vara möjligt 
för släckvattenförsörjning i 
förbundets alla delar. 

Tillgången till släckvatten ska vara 
säkrad samtidigt som VA‐nätet 
inte behöver dimensioneras som 
Brandpostnät. 

Tankbil placerad i varje 
insatsområde. 

Mer än 80 % av insatserna ska 
kunna genomföras inom 20 min 

Invånarna ska ha snabb hjälp 
trots att delar av kommunerna är 
landsbygd. 

Mätning av insatstider i 
Core. 

    Nya brandstationer 
ersätter gamla. 

Insatsområden med endast RIB‐
station ska ha likvärdig 
bemanning. 

Alla delar av kommunen ska ha 
tillgång till en räddningsstyrka på 
1+2. 

Rekrytering av RIB. 
Mätning av pass utan 
beredskap. 

Räddningstjänstens närvaro på 
Arnö och Bryggholmen ska 
organiseras i form av 
Räddningvärn. 

Långa insatstider till öarna gör att 
de boende måste ha utrustning 
och förmåga att påbörja en 
insats. 

Förrådsbyggnader för 
utrustning och fordon ska 
uppföras på öarna. 

Samarbetet med 
grannkommunerna ska utvecklas. 

Gemensamma funktioner ger 
effektivare användning av 
resurserna. 

Exempel på 
gemensamma funktioner 
eller samarbetsvinster. 

Räddningstjänsten ska användas 
vid sjukvårdslarm. 

Snabbaste resurs ska användas 
oavsett organisationstillhörighet. 

Antal IVPA‐larm där 
insatsen hjälpt den sjuke. 

Kommunernas samlade resurser 
ska användas för 
räddningsuppdrag. 

Kommunpersonal som är nära en 
hjälpsökande ska kunna göra en 
första insats. 

Utbildad och personal 
som kan larmas från RC. 

Vid uppförande av byggnader i 
fler våningar ska 
Räddningstjänstens 
stegutrustning kunna användas 
för utrymning enligt BBR. 

Skapa förutsättningar för 
tätorternas expansion och 
valfrihet vid planering av 
byggnader. 

Kommunernas planer för 
byggnation och 
kommunikationsleder ska 
ta hänsyn till 
räddningstjänstens 
insatstider. 

Kommunerna ska ha en övad 
krisledningsorganisation och 
rutiner för att hantera en kris. 

Förbättrad förmåga att hantera 
en kris. 

Alla förvaltningar ska veta 
rutinerna vid en kris och 
vilka funktioner som finns 
i kommunen (enkät). 

 
 

 



Indikatorer Räddningstjänsten
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Resor 

Räddningstjänsterna försöker lösa transfer till från och till Hallstaberget 
vid ankomst och avresa (lyg och tåg). Vi planerar detta när vi får veta er reseplanering.  
Meddela marlene@soderblom.se så snart ni bokat er resa.  

Nextjet www.nextjet.se lyger direkt Göteborg – Sundsvall och Arlanda – Kramfors. 
Sundsvallslyg www.sundsvallslyg.se lyger Bromma – Sundsvall. 
SAS lyger Arlanda – Sundsvall 
Det går även att åka nattåg till Kramfors.  

Inbjudan 

Förbundsdagarna med Branschråd  
20-21 november 2014

Plats: Hotell Hallstaberget i Sollefteå
 
Anmälan: www.raddning.info/forbundsdagar2014 
Sista anmälningsdag: 15 oktober 

Målgrupp: Politiker, förbunds- och räddningschefer,  
administrativa chefer med lera.  

Torsdag den 20 november 

11. 00 Inledning 
13. 00 – 17.00 

Under kvällen 
Middag, aktiviteter och mingel

Fredag den 21 november
 
08.00 – 12.00 

Kommunalförbundens roll  
i framtidens regionsamverkan 
Moderator Peter Löthman

n Regionbildningar förutom 
kommunalförbund
n Möjligheter och begränsningar 
ur det juridiska perspektivet

n Hur utformas uppdragen från 
medlemskommunerna
n Exempel på andra uppdrag än 
räddningstjänst
n Vilka uppdrag kan vi se för 
våra förbund och vilka uppdrag 
vill vi ha?

13.00 – 15.00  
 
Lars-Göran Uddholm relekterar, 
efter skogsbranden i Västmanland 
kring samverkan i det breda  
samhällsperspektivet. 

Branschråd för  
tjänstemän 
Programansvariga Pacta  

Bl a val till AU och utskott. 

Politikerblock  
Politiska perspektiv på  
kommunalförbund.  
Moderator Peter Carlstedt

Preliminärt program 20-21 november
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Förmåner för personal
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1. Bakgrund och syfte

Räddningstjänstens personal arbetar året runt, dygnet runt. För att på något sätt kompensera för 

tjänstgöring vid familjehögtider och den begränsade rörlighet som tjänsten som brandman innebär 

har räddningstjänsten vissa skattefria personalvårdsförmåner som redovisas i detta dokument. 

Förmånerna är av mindre värde (Skatteverkets 2005-04-27, dnr 130) och syftar till att skapa trivsel 

och samhörighet i arbetet (SKV M 2013:18).

Utöver dessa återkommande förmåner kan tjänstgörande styrkeledare eller insatsledare ta beslut 

som medför kostnader utöver den normala driften. Ett exempel är att beställa mat i samband med 

längre insatser.  

1.1 Tjänstgöring på storhelg
Vid tjänstgöring på storhelger ges tjänstgörande grupp ett bidrag för att kunna ordna en gemensam 

middag och annan förtäring som hör högtiden till.

Bidraget utgörs av 75:- per person och pass (dag och natt) och används för gemensamt inköp.

Ovanstående gäller vid följande högtider:

 Påskafton

 Midsommarafton

 Julafton

 Nyårsafton

1.2 Mindre högtider
Även vid några mindre högtider bjuder förbundet på traditionsenlig kost. Tjänstgörande grupp 

ansvarar för inköp och servering.

Fettisdagen

Fettisdagen infaller 47 dagar före påsk och är den tredje dagen innan fastan. För att personalen ska 

klara sitt uppdrag även under fastan bjuder förbundet tjänstgörande personal på fastlagsbullar 

denna dag.
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Skolavslutning

I samband med skolavslutningen, veckan innan midsommar bjuds tjänstgörande personal på 

jordgubbar och glass som en sommartradition innan semestern. 

Kanelbullens dag

Den 4 oktober bjuder förbundet tjänstgörande personal på kanelbullar för att delta 

hembakningsrådets tradition från 1999, kanelbullens dag.

Surströmmingspremiär

Den 3:e torsdagen i augusti är det surströmmingspremiär. Fram till 1998 var högtiden lagstadgad för 

att myndigheterna ville säkerställa att fisken var tillräckligt mogen.

Högtiden firas med en traditionsenlig surströmmingslunch i Bålsta. All personal är välkommen att 

delta till självkostnadspris.

Lucia

Traditionen den 13:e december har sitt ursprung i både nordiska och kristna seder. Förbundet firar 

med pepparkakor, glögg och kommunens Luciatåg på morgonen.

1.3 Kaffe
Personal inom räddningstjänsten Enköping-Håbo har fri tillgång till kaffe och vatten i de 

kaffeautomater som förbundet bekostar. Personalen bedömer själva när det är lämpligt att bjuda 

besökare på fika. Förmånen med fri tillgång till kaffe har överlåtits till kamratföreningarna se 1.10 

nedan.

1.4 Fredagsfika
Varje fredag bjuder förbundet tjänstgörande personal på frukost vid förmiddagens fikarast. 

Tjänstgörande grupp ansvarar för inköp och att de ekonomiska ramarna hålls. Frukosten ska inte vara 

av sådan omfattning att den ersätter lunch.

Frukost kan inhandlas för 40:- per person och totalsumman anpassas till antal personer som är i 

tjänst. Inköpet ska normalt inte överstiga 400:- i Enköping och 200:- i Bålsta. 

1.5 Julbord
Förbundet bjuder varje år sin personal (Både heltid och RIB-anställda) på julbord som tack för ett väl 

genomfört år. Julbordets kostnad uppgår till 400:- per person men kan anpassas efter årets resultat.

1.6 Personalfest & personaldagar
Förbundets målsättning är att vartannat år anordna en personalfest och vartannat år personaldagar 

med övernattning. Personalfesten anordnas i samarbete med kamratföreningarna i Enköping och 

Bålsta. Personaldagarna ska ha ett verksamhetstema men har också som stående tema att ha trevligt 

tillsammans.

1.7 Ögonoperation
Anställda inom räddningstjänsten kan genomföra ögonoperation för synkorrigering genom ett 

bruttolöneavdrag. Förutsättningarna för detta utreds och kommer att presenteras i ett eget 

styrdokument.

1.8 Lunchförmån
Utredning pågår om att införa Rikslunchen som innebär att de anställda genom ett bruttolöneavdrag 

får ett betalkort avsett för inköp av lunch.
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1.9 Avtackning & gåvor
Avtackningar, representation och gåvor regleras separat i STY-0221, Minnesgåva & avtackning.

1.10 Kamratföreningen
Kamratföreningen i Bålsta och Enköping är två föreningar för räddningstjänstens personal som ska 

främja sociala aktiviteter och arbetsmiljö på stationerna.

Intäkterna utgörs av kioskverksamhet och intäkter från kaffeautomaterna. Förbundet bjuder 

kamratföreningen på kaffet som i sin tur tar betalt och därigenom får en intäkt.

En översyn av förhållandet mellan förbund och föreningar pågår. Inriktningen är att föreningarnas 

bidrag från förbundet ska bygga på förbundets intäkter från utbildningsverksamheten och debitering 

av uppdrag som RVR och vägsanering.

Föreningarna är medfinansiärer vid personalfester och sponsrar medlemmarnas medverkan i 

brandkårstävlingar.  Föreningarna förväntas också ge bidrag till andra sociala gruppaktiviteter.



2014‐09‐10/FC

Beslutstyp: Datum HL Diarienummer:

Fjärdhundraskolan, Skolvägen 7, objnr 363:
Förbud: Alternativ utrymningsväg ska anordnas för lektionssal på andra 
våningen (dörr och utvändig trappa)

2014‐06‐02 38 104.2014.00327

Bahcohallen, Torggatan 2, objnr 288:
Förbud: Rutin ska tas fram som säkerställer att brandlarmet är i drift vid 
sammankomster med fler än 150 personer. Skyddsnivå är otillräcklig om hallen 
ska användas för fler än 150 personer om alkohol serveras (Vk 2C). 
Kompletterande skyddsåtgärder behövs. Teknisk beskrivning dokumenteras.

2014‐05‐20

2014‐05‐27 
förbud upphör 
föreläggande 
kvarstår

AD 101.2014.00371

Rombergsgatan 42‐52, objnr 1221
Föreläggande: Brandmotstånd lghdörrar, brandgasventilation och nödbelysning 
saknas i trapphus, stigarledning ej underhållen, SBA (teknisk beskrivning, D/U‐
plan, egenkontrollplan saknas)

2014‐08‐18 FC 100.2014.00144

Fabriksgatan 7‐13, objnr 1000
Föreläggande: Räddningsväg ska anordnas, SBA (teknisk beskrivning, D/U‐plan, 
egenkontrollplan, ansvars‐fördelning saknas)

2014‐08‐19 FC/

41

100.2014.00202


