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1 Verksamhetsidé
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullgöra de skyldigheter 

som åvilar medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor.

Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av ökad effektivitet i form av lägre 

kostnader och bättre resultat än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

2 Kommunernas strategiska mål
Förbundets verksamhet ska bedrivas i linje med medlemskommunernas strategiska mål.

Enköping Håbo

 Utveckling  Attraktiv kommun

 Ansvar  Kvalitativ och effektiv verksamhet

 Rättvisa  Hållbar utveckling

 Välstånd

 Samhörighet

 Sund ekonomi

3 Verksamhetsmål
Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och har 4 

övergripande verksamhetsmål.

 Skador på liv, egendom och miljö förhindras genom en effektiv räddningsinsats.

 Andelen bränder minskar i verksamheter där tillsyn genomförs enligt LSO och LBE.

 Andelen bränder som uppstår på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring  & 

brandskyddskontroll minskar.

 Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen 

första insats.

4 Verksamhetsinriktning
Räddningstjänsten ska tillsammans med medlemskommunerna arbeta för att nå de övergripande 

målen. Räddningstjänstens kompetens och resurser är främst inriktad mot att genomföra 

räddningsinsatser. Utöver detta uppdrag arbetar förbundet mot verksamhetsmålen genom att på 

olika sätt förebygga olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar med följande inriktning 2017:  

Genomföra insats

Räddningstjänsten har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor tilldelats extraordinära 

befogenheter för att på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänstens 

verksamhet och organisation är uppbyggd kring uppdraget att genomföra räddningsinsats. Då 

privatpersoner eller företag inte kan hantera olyckshändelser ska Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

genomföra räddningsinsats med målet att minimera konsekvenserna av olyckan och skydda liv, 

egendom och miljö.

Räddningstjänsten genomför även sjukvårdsinsatser i väntan på ambulans (IVPA). Detta regleras 

genom ett särskilt samverkansavtal med landstinget.
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Myndighetsutövning

Räddningstjänstens är tillsynsmyndighet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt tillståndsmyndighet enligt den senare lagen. 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor omfattar tillsyn av skäligt brandskydd, skriftlig redogörelse 

och farlig verksamhet samt sotning och brandskyddskontroll. Vid tillsyn av skäligt brandskydd 

kontrolleras att det finns utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand samt att ägare 

eller nyttjare har vidtagit de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 

begränsa skador till följd av brand. Tillsyn av skriftlig redogörelse omfattar kontroll av att redogörelse 

har inkommit för redogörelsepliktiga byggnader och verksamheter. Tillsyn av farlig verksamhet 

omfattar kontroll av skyddsåtgärder, riskanalys och nödlägesplan. Räddningstjänstens tillsyn av 

sotning och brandskyddskontroll omfattar löpande uppföljning av hur kommunernas 

sotningsentreprenör utför sitt uppdrag. 

Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor omfattar tillsyn av hanteringskraven. Vid tillsyn 

av hanteringskraven kontrolleras att den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor har vidtagit 

de åtgärder och försiktighetsmått som behövs, att riskerna har utretts på ett tillfredsställande sätt, 

att byggnader och hanteringsanordningar är inrättade och placerade på ett betryggande sätt samt att 

kraven gällande kompetens, föreståndare, förvaring och förpackningar uppfylls.

Tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor omfattar prövning av hanterings- 

och överföringstillstånd. Vid tillståndsprövning prövas om den som söker tillstånd har förutsättningar 

att hantera och överföra brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lagen och dess föreskrifter. 

Vid tillståndsprövning prövas även om föreståndare för hantering av explosiva varor kan godkännas.  

Stöd till den enskilde

Kommunerna ska vara föredömen i säkerhetstänkande och kommunernas personal är verksamma 

inom hela räddningstjänstens geografiska område. Genom att utbilda kommunernas personal i att 

göra en första insats och verksamhetsansvariga i systematiskt brandskyddsarbete skapas 

förutsättningar för tryggare och säkrare kommuner. 

Räddningstjänsten utbildar 6-åringar samt skolan årskurser 2, 5 och 8. Barn och unga formar 

framtidens kommun. Genom att tidigt påverka och informera om hur man skyddar sig mot olyckor 

kan vi påverka framtidens samhälle.

Räddningstjänsten ska genom information och rådgivning underlätta för kommuninvånarna att skapa 

en säkrare livsmiljö. Detta sker i form av kampanjer och riktad information till olika målgrupper.

Omvårdnadsprogrammet är en gymnasieutbildning i Enköpings kommun. Räddningstjänsten 

genomför delar av denna utbildning som ett uppdrag åt Utbildningsförvaltningen.

Räddningstjänsten samarbetar med Brandskyddsföreningen i Uppsala som erbjuder utbildningar. 

Tillgången till utbildning och kunskap ska inte vara en begränsning för företag och myndigheter i 

Enköping och Håbo som har en hög ambition i sitt säkerhetsarbete.
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4.1 Indikatorer för räddningstjänstens verksamhetsinriktning
Indikatorerna ska visa om räddningstjänstens verksamhetsinriktning ger önskad effekt och leder mot 

visionen. De valda indikatorerna påverkas av flera faktorer men påverkas direkt eller indirekt av 

räddningstjänstens verksamhet.

Indikator Medel 2012-2016 Önskvärt

Antal skadade i olyckor med räddningsinsats/10 000 invånare 32,6 0

Antal omkomna i bränder: 0,4 0

LF kostnad/brand [tkr] (skadeärenden > 50 tkr) 172 0

Antal insatser i tillsynsobjekt, LSO 22,8 0

Antal insatser i  tillsynsobjekt med tillstånd brandfarlig vara 0,2 0

Antal insatser vid eldstadsrelaterade bränder 4,6 0

Antal anlagda bränder 12,6 0

Antal brand i byggnad / 10 000 invånare 12,4 0

Antal brand ej i byggnad / 10 000 invånare 17,8 0

Andel insatser där allmänheten agerat 72,8% 100%

Andel fungerande brandvarnare vid brand i bostad 33,2% 100%

Andel brandvarnare i bostad vid sotning 99,0% 100%

5 Organisation
Räddningstjänsten är hierarkiskt organiserad i en linjeorganisation för den operativa verksamheten, 

en avdelning för myndighetsutövning och en förbundsstab. Gråmarkerade funktioner har även ett 

ansvar som Insatsledare vid räddningsinsatser. Ansvarsområden är fördelade utifrån processer. 
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6 Mål 2017
För den innevarande mandatperioden gäller handlingsprogrammen för förebyggande och 

räddningstjänst. Utifrån dessa formuleras mål för varje år i förbundets verksamhetsplan. Under 2017 

ska följande åstadkommas:

Mål 2017 Process Mätning
 Utveckla mätmetoder för fler av verksamhetens 

processer

Ledning Antal mätvärden

 Ta fram förslag på effektiva samarbeten mellan 

kommunerna och förbundet

Ledning Förslag och effekt

 Antal vakanta beredskapspass för RIB ska minska 

från 39,7 vakanta dygn 2016 (5,7 ‰).

Stöd Antal vakanta dygn

 Strukturera räddningsvärn på Bryggholmen Stöd Långsiktig lösning för 

Bryggholmen

 Utveckling av samarbetet i räddningsregionen 

gemensamma utbildningar och andra funktioner

Stöd Exempel på samarbeten

 God fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen Stöd Sjukfrånvaro

 Minska användning av fossila bränslen Miljö Kostnad för bensin och 

diesel

 Utföra 250 tillsyner Myndighetsutövning Antal tillsyner

 Höja brandskyddsnivån i objekten med minst 0,5 

enheter

Myndighetsutövning Uppföljningsrapport i Core

 Öka antalet personer som informeras om 

brandskydd genom uppsökande verksamhet

Stöd till den enskilde Antal informerade i SVBF 

utbildningsstöd

 Ha ett fungerande systematiskt arbetssätt för att 

kvalitetssäkra organisationens operativa förmåga

Förbereda insats Namngivna ansvariga ska 

finnas för samtliga 

kompetensområden

Övnings-PM samt 

presentationer ska finnas 

för samtliga övningar

Färdiga Grundutbildningar 

för samtliga 

kompetensområden ska 

finnas dokumenterade

Fungerande metod för 

uppföljning av Operativ 

förmåga

 Förbättrad förmåga att genomföra insatser på 

särskilda riskobjekt i Enköpings- och Håbo 

kommun

Förbereda insats Dokumenterade riskobjekt

Antal genomförda 

objektsorienteringar per 

grupp (5/grupp)
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5 dokumenterade 

insatsplaner

 Förbundets förmåga för brandvattenförsörjning 

vid insatser ska inventeras och beskrivas.

Förbereda insats Utredning som redovisar 

förbundets förmåga till 

brandvattenförsörjning i 

hela förbundets 

geografiska område.

 80% av förbundets räddningsinsatser kunna 

påbörjas inom 20 min från det att larmcentralen 

får larmet.

Genomföra insats Mätning av 

larmbehandlingstid

Mätning av anspänningstid

Mätning av insatstid

 Förbättrad struktur för olycksundersökning och 

erfarenhetsåterföring efter larm.

Olycksundersökning Antal genomförda 

förbättringar utifrån 

underlag från processen 

olycksundersökning
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7 Grundläggande värderingar

 Alla anställda i förbundet och de som vistas i våra kommuner ska behandlas likvärdigt med 

tillmötesgående och respekt.

 Räddningstjänstförbundets arbete ska bedrivas på ett medmänskligt och samhällsekonomiskt 

sätt.

 Räddningstjänstförbundets ska anpassa sitt arbete efter kundens önskemål så långt detta är 

möjligt.

 Räddningstjänstförbundet arbetar efter innebörden av stjärnans åtta uddar.
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8 Processorientering
Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar processorienterat enligt SIQ´s modell för kundorienterad 

verksamhetsutveckling. Utifrån räddningstjänstens verksamhetsinriktning har följande processer 

identifierats:

Målsättningen är att ha mätvärden för varje 

delprocess och att kunna följa upp dessa och 

redovisa brister och goda resultat.

 

Som ett mått på hur verksamheten utvecklas ska 

identifierade processer värderas enligt SIQ´s 

processindex. 
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9 Ledord för processorientering 
I syfte att tillämpa SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling arbetar räddningstjänsten 

med följande ledord. 

Kundorientering
De externa och interna kundernas behov, krav, önskemål 

och förväntningar skall vara vägledande för verksamheten.

Processorientering
Organisationens verksamhet skall ses som processer som 

skapar värde för kunden. Processorientering stimulerar till 

att analysera och förbättra arbetsflöden.

Engagerat ledarskap
Ledarskapets viktigaste uppgift är att ange riktningen för 

verksamheten, ta till vara på individers erfarenheter och 

olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i 

dialog med dem definiera och följa upp målen.

Förebyggande åtgärder
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i 

processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende 

och planering är nyckelord i förbättringsarbetet.

Allas delaktighet
Varje medarbetare ska känna sig ha förtroende att utföra 

och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför 

se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs 

samt kunskap om de resultat som uppnås.

Ständiga förbättringar
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och 

förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen är 

ett metodiskt förbättringsarbete och en kultur som 

stimulerar till lärande, kreativitet och nya idéer.

Kompetensutveckling
Den samlade kompetensen är avgörande för 

organisationens framgång. Kompetensutveckling ses både 

ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att 

utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker 

såväl individen som organisationen.

Lära av andra
För att vidareutvecklas måste organisationen och

medarbetarna skaffa sig ny kunskap om vad som är 

möjligt, och hur detta kan uppnås. Detta kräver 

jämförelser med andra räddningstjänster och andra 

aktörer.

Långsiktighet
Verksamheten värderas med tanke på utveckling över 

tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande 

produktivitet, effektivitet och nöjdare kunder.

Snabbare reaktioner
Korta svarstider och reaktioner på kundernas behov är av 

avgörande betydelse för organisationens utveckling och 

produktion. 

Faktabaserade beslut
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga 

fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få 

möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att 

uppfylla sina mål och tillfredsställa sina kunder.

Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation.

Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i

olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter 

hos såväl medarbetare som kunder, leverantörer och 

ägare.
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Tillsynsärende Brf Novilla (Bålsta)

Tillsynsbesök: augusti 2015

Föreläggande upprättades: 2016-05-30, rättelsedatum: 2016-11-01

Ursprungligt krav: montera fysiska hinder som förhindrar höjdfordon att köra där 

terrassbjälklaget har otillräcklig bärförmåga för tunga fordon.

Nya uppgifter har framkommit under ärendets gång. Det ursprungliga kravet 

måste justeras eftersom det nu har framkommit att hela terrassbjälklaget saknar 

bärförmåga för tunga fordon. Det medför att vissa lägenheter saknar alternativ 

utrymningsväg eftersom man inte når alla lägenheter med höjdfordon.

Felbyggt från början. Ombyggnation kommer att medföra mycket stora kostnader.

Tjänsteman behöver stöd i beslutsgången. Ska bristen godtas eller ska ändring 

begäras?





Flerbostadshus 6 (7) våningar över mark.
Sammanbyggd med centrumbyggnaden.
Gårdsterrassen tillhör centrumbyggnaden. 
Terrassbjälklag saknar bärighet för tunga fordon.

Höjdfordon alternativ utrymningsväg.



X

X

X

1 RoK: når inte vån 5-6

5 RoK etage: når inte vån 7

5 RoK etage: når inte vån 6
2½ RoK: når inte vån 5
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VÄLKOMMEN TILL 

Presidiedagar för räddningsnämnder 
För dig som är ordförande, vice ordförande eller förvaltningschef/ledande 

tjänsteman inom området kommunal räddningstjänst 

 

SKL arrangerar två inspirerande dagar i oktober 2017 där ni som leder nämnd eller 

motsvarande politisk församling inom området räddningstjänst får träffas och diskutera 

strategiska frågor. Vi ser gärna att ni bjuder med chefer på ledningsnivå i räddningstjänst-

organisationen eller förvaltningen. Ni får träffa kollegor, utbyta erfarenheter, lyfta 

dagsaktuella frågeställningar och nya idéer. Vi har ett program som möjliggör till dialog 

med både oss här på SKL och med berörda myndigheter och departement. 

 

 

 

Datum 16-17 oktober 2017  

Lunch-till-lunch, kl. 12.00 16/10 – kl. 13.00 17/10 

Plats Högberga Gård Hotell och Konferens, Lidingö 

http://hogberga.se/ 

Kostnad 3 500 kronor (kostnad för logi tillkommer) 

Information Frågor om konferensens innehåll kan ställas till: 

Max Ekberg, 08-452 78 57, max.ekberg@skl.se 

För övriga frågor som rör din anmälan vänligen kontakta  

Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se 

Anmälan Anmäl dig här 

 
 
 

Varmt välkomna! 
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PROGRAM 
 
Måndag 16 oktober 2017 
Högberga Gård, Lidingö 

12.00-13.00 Registrering och lunch 

13.00-13.05 Välkomsthälsning 

Gunilla Glasare, direktör, SKL 

13.05-13.40 Inledningsanförande 

Anders Ygeman, inrikesminister 

13.50-14.50 På gång inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

Nils Svartz, vik. generaldirektör, MSB 

14.50-15.20 Fika 

 

15.20-16.20 Framtidsstudie år 2030 – kommunal räddningstjänst 

Sandra Danielsson, MSB 

16.20-16.45 Sammanfattning av dagen 

 

19.00-21.30 Middag 

 

 

 

 

Tisdag 17 oktober 2017 
Högberga Gård, Lidingö 

08.30-08.40 Inledning 

08.40-09.30 112-utredningen 

Erna Zelmin-Ekenhem, särskild utredare 

09.30-10.00 Fika 

10.00-10.40 Nytt från SKL 

Max Ekberg, SKL 

10.45-11.45 En effektivare kommunal räddningstjänst 

Jan-Åke Björklund, särskild utredare 

11.45-12.00 Sammanfattning och avslut 

 

12.00-13.00 Lunch 

 



Resultaträkning (tkr)

Not

Utfall 

170831

Budget 

170831 Avvikelse

Utfall 

160831

Prognos 

2017

Verksamhetens intäkter 1 3 231 2 745 486 2 469 4 317

Verksamhetens kostnader 2 -35 977 -38 863 2 886 -37 410 -56 017

Avskrivningar 3 -1 609 -1 875 266 -1 468 -2 612

Verksamhetens nettokostnader -34 355 -37 993 3 638 -36 408 -54 312

Ersättning från medlemmar 4 38 667 38 667 0 37 000 57 800

Finansiella intäkter 5 2 10 -8 4 15

Finansiella kostnader 6 -281 -285 4 -128 -428

Resultat före extraordinära poster 4 033 398 3 635 468 3 075

4 033 398 3 635 468 3 075

Driftredovisning (tkr)

Verksamhet Utfall 2017-08-31 Budget 2017 Avvikelse Utfall 2016-08-31 Utfall 2015-08-31

Medlemsbidrag 38 667 38 667 0 37 000 34 367

Avvikelse kalkylerat PO* 3 069 265 2 804 1 183

Förbundsgemensamt -6 379 -6 734 356 -6 102 -5 558

Enköping -13 560 -13 315 -246 -13 198 -12 718

Enköping D -2 587 -2 464 -122 -2 491 -1 750

Fjärdhundra -1 392 -1 369 -24 -1 398 -1 421

Veckholm -1 424 -2 065 641 -1 437 -1 290

Räddningsvärn -18 -29 11 -1 0

Bålsta -8 470 -8 633 163 -7 943 -8 323

Bålsta D -1 128 -1 162 34 -1 105 -928

Örsundsbro -1 461 -1 470 9 -1 429 -1 106

Skokloster -1 284 -1 293 8 -1 292 -1 127

4 033 398 3 635 1 788 145

* Kalkylerat PO 2017 var 39 % för RIB och 51 % för heltidsanställda. 

Delårsbokslut 2017


