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RäddningstjänstenEnköpingͲHåbo
Budget2016


Ansvar 
Förbundsledning
9810000 Myndighet
9820000 DCEnköping
9830000 DCHåbo
9840000 Operativ
9841000 Larmteknik
9842000 Brandmateriel
9843000 Fordon
9850000 Fastighet
9860000 Datateknik
9870000 Stödenskild
9880000 Olycksundersökning

Vinstmarg

BUDGET
Tilldelning
9800000

Budget2016 Investeringar

11408886
Ͳ1001340
20079283
13024101
186400
939643
544166
3162106
6145055
385000
Ͳ52000
123700
555000 
55500000
55500000

400 SkyddsutrustningBålstaD,gymsko

400 Klipputrustning,Djurlivräddning
10000 2xBASͲbil,2xIseka,Båt
1000 Övningsfält,inventarierlektionssal.Bryggholmen


11800



Vht
27000
27100
27200
27210
27220
27230
27250
27300
27310
27320




Verksamhet
Förbundsgemensamt
Direktion
Enköping
EnköpingD
Örsundsbro
Veckholm
Fjärdhundra
Bålsta
BålstaD
Skokloster
Förväntatöverskott2016


Budget
11279782
394496
17791063
3263637
2117655
2742049
2153933
11588292
1671525
1942568
555000
55500000

Registrering:
Dokument ID:

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ENKÖPING-HÅBO

Verksamhetsplan 2016
Beslutad i direktionen 33 § 2015-12-09

2015-12-09
STY-1754
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§ 33/2015

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.
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.
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Kommunernas mål och värdegrund

Medlemskommunerna har antagit strategiska mål som anger inriktningen även för förbundets
verksamhet.
Enköping
 Utveckling
 Ansvar
 Rättvisa
 Välstånd
 Samhörighet
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Håbo
 Attraktiv kommun
 Kvalitativ och effektiv verksamhet
 Hållbar utveckling
 Sund ekonomi

Verksamhetsmål

Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och har 4
verksamhetsmål.
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Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras genom en effektiv räddningsinsats.
Inga olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska ske i verksamheter där tillsyn
genomförs enligt LSO och LBE.
Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring &
brandskyddskontroll.
Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen
första insats.

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 visionen genom att på olika sätt
förebygga olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar med följande inriktning 2016:
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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§ 33/2015

Myndighetsutövning

Räddningstjänstens är tillsynsmyndighet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Tillsynsverksamheten ska säkerställa att föreskrivna byggnader och anläggningar i
medlemskommunerna har utrustning för brandsläckning och livräddning och att ägare eller
nyttjanderättshavare i övrigt vidtagit åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.
För att förebygga och begränsa olyckor och skador till följd av brand eller explosion orsakad av
brandfarliga eller explosiva varor prövar förbundet hanteringstillstånd enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor. Förbundet är även tillsynsmyndighet enligt samma lag.
I brandförebyggande syfte ansvarar förbundet för att rengöring och brandskyddskontroll utförs i
fasta förbränningsanordningar. Detsamma gäller imkanaler i restauranger och storkök. Uppdraget att
utföra rengöring och brandskyddskontroll är utlagt på en privat entreprenör.
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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§ 33/2015

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
Antal skadade i olyckor med räddningsinsats/10 000 invånare
Antal omkomna i bränder:
LF kostnad/brand [tkr] (skadeärenden > 50 tkr)
Antal insatser i tillsynsobjekt,LSO

Medel
Önskvärt
2010-2014
32,8

0

0,8

0

165,6

0

23,4

0

1

0

5,4

0

Antal anlagda bränder

35,4

0

Antal brand i byggnad / 10 000 invånare

14,2

0

Antal insatser i tillsynsobjekt med tillstånd brandfarlig vara
Antal insatser vid eldstadsrelaterade bränder

Antal brand ej i byggnad / 10 000 invånare

17,4

0

Andel insatser där allmänheten agerat

60,0%

100%

Andel fungerande brandvarnare vid brand i bostad

32,6%

100%

Andel brandvarnare i bostad vid sotning

99,0%

100%
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Organisation

Räddningstjänsten är organiserad i en linjeorganisation som är uppdelad på två distrikt. Som
stödfunktioner finns även 2 mindre avdelningar för operativ utveckling och utveckling av den
förebyggande verksamheten.
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§ 33/2015

Mål 2016

För den innevarande mandatperioden gäller handlingsprogrammen för förebyggande och
räddningstjänst. Utifrån dessa formuleras mål för varje år i förbundets verksamhetsplan. Under 2016
ska följande åstadkommas:
Mål 2016

Påverkar

Mätning



Inviga ny brandstation i Veckholm

Lokal närvaro

Genomfört



Projektera ny brandstation i Örsundsbro

Lokal närvaro

Färdiga planer



Projektera räddningsvärn på Bryggholmen och Arnö

Lokal närvaro

Färdiga planer



80 % räddningsinsatser ska påbörjas inom 20 min

Snabb insats

Insatstider i Core



Antal vakanta beredskapspass för RIB ska minska från
86,7 vakanta pass 2014.
Analysera omloppstider för tankfordon och kartering av
fyllnadsbrandposter
Tillgång på tankbil i förbundets alla delar.

Förmåga att hjälpa

Antal vakanta pass

Förmåga att hjälpa

Rapport med analys

Förmåga att hjälpa

Placerade tankfordon

Förmåga att hjälpa

Övningar och planer

Hållbar utveckling

Infoaktiviteter

Höjd insatsförmåga

Förebygga bränder

Exempel på
samarbeten
Beskriven mätbar
kompetens
Antal tillsyner

Förebygga bränder

Antal informerade

Effektiv verksamhet

Antal mätvärden

Effektiv verksamhet

Förslag och besparing

Sund ekonomi

Eget kapital













Genomföra övningar och uppdatera planer för särskilda
riskobjekt i kommunerna
Höja medvetandet om räddningstjänstens insatstider för
höjd- och tankfordon i kommunernas planprocess
Utveckling av samarbetet i räddningsregionen
gemensamma utbildningar, RIB
De operativa förmågan ska beskrivas i mätbar
kompetensplan
Utföra 250 tillsyner
Genom uppsökande verksamhet informera om
brandskydd
Utveckla mätmetoder för fler av verksamhetens
processer
Ta fram förslag på effektivisering genom samarbete
mellan kommunerna och förbundet
Minst 1 % av medlemsbidraget ska användas för att
återställa negativt eget kapital

Höjd insatsförmåga
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§ 33/2015

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. En
förteckning ska upprättas över tillgängliga
mätvärden.
Som ett mått på hur verksamheten utvecklas ska
identifierade processer värderas enligt SIQ´s
processindex.
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§ 33/2015

Grundläggande värderingar

I syfte att tillämpa SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling arbetar räddningstjänsten
efter följande grundläggande värderingar.
Kundorientering

Processorientering

De externa och interna kundernas behov, krav, önskemål
och förväntningar skall vara vägledande för verksamheten.

Organisationens verksamhet skall ses som processer som
skapar värde för kunden. Processorientering stimulerar till
att analysera och förbättra arbetsflöden.

Engagerat ledarskap

Förebyggande åtgärder

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.

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

Ständiga förbättringar

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.

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

Lära av andra

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.

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

Snabbare reaktioner

Verksamheten värderas med tanke på utveckling över
tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande
produktivitet, effektivitet och nöjdare kunder.

Korta svarstider och reaktioner på kundernas behov är av
avgörande betydelse för organisationens utveckling och
produktion.

Faktabaserade beslut

Samverkan

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 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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