Lånehandlingar för underskrift
Tack för affären!
Bifogat finner Ni lånehandlingar för utskrift i färg. Vi önskar, senast två bankdagar före
lånets start, erhålla följande handlingar:
Underskrivet låneavtal

Kom ihåg att datera låneavtalet och ange respektive kommunens borgensbeslut. Ange
också vilket organ (KF) som har fattat borgensbeslutet.
Undertecknat låneavtal skickas via e-post till kundgruppen@kommuninvest.se.
Låneavtalet måste vara Kommuninvest tillhanda för att utbetalning ska kunna ske.

Med vänlig hälsning
Kommuninvest i Sverige AB

Ulf Selinder

Lån nr 104047 Sidan 1(2)
Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Långivaren”) har denna dag ingått detta låneavtal (”Låneavtalet”) i
enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade
som ”Lånedokumentationen”).
Låntagare:
Organisationsnr:
Adress:

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO
222000-2410
Västra Ringgatan 6-8
745 31 ENKÖPING

Lånenummer:
Lånebelopp:

104047
SEK 6 000 000

Utbetalningsdag:
Återbetalningsdag:

2018-12-03
2019-09-17

Ränta:

Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,14%

Räntebindning:

2018-11-29 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning:

2019-03-17 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Datum.........................................................
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO

....................................................................
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

Borgen:

....................................................................
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen, tecknas härigenom
borgen såsom för egen skuld varvid borgensåtagandet för lånebeloppet är begränsat till 3 900 000 kronor
jämte på detta belopp löpande ränta och kostnader. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i
Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar ENKÖPINGS
KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt
Lånedokumentationen. Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år ________, paragraf ___.

Datum.........................................................
ENKÖPINGS KOMMUN

....................................................................
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

....................................................................
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

Lån nr 104047 Sidan 2(2)

Borgen:

För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen, tecknas härigenom
borgen såsom för egen skuld varvid borgensåtagandet för lånebeloppet är begränsat till 2 100 000 kronor
jämte på detta belopp löpande ränta och kostnader. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i
Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÅBO KOMMUN som
borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen. Detta
borgensåtagande är tecknat enligt beslut år ________, paragraf ___.

Datum.........................................................
HÅBO KOMMUN

....................................................................
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

....................................................................
Underskrift / Namnförtydligande
Titel
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Offert nr. 20191401
V i tackar för er offertförfr̊ gan daterad 2019-08-26 Kommuninvest i S verige AB (pubi),
nedan Kommuninvest, har ḧrmed nöjet att offerera R Ä DDNINGS TJ Ä NS TE N
E NKÖ PING-HÅ BO följande finansieringsalternativ.
Notera att för l̊ n s om s ka finans iera ett godk̈nt grönt projekt och har en
kapitalbindning l̈ngre ̈n tre ̊ r reduceras pris et med 0,02%. Nedan pris er ̈r
angivna utan denna pris jus tering. A ns ökan om grönt projekt görs via v̊ r hems ida,
kommuninves t.s e
Offererat belopp:

16 000 000 S E K
A vl̈s nings tidpunkt:

2019-09-11, kl. 11:00
A lternativ 1

Å terbetalnings dag 2020-10-22 (1,1 ̊ r) * pris jus terat förfallodatum *

A lternativ 2

Å terbetalnings dag 2021-05-29 (1,7 ̊ r) * pris jus terat förfallodatum *

A lternativ 3

Å terbetalnings dag 2021-09-17 (2 ̊ r)

K ommuninves t i S verige A B (publ). Org nr: 556281-4409. S tyrelsens s̈te: Ö rebro
K ommuninves t E konomis k förening. Org nr: 716453-2074. S tyrelsens s̈te: Ö rebro

Postadress: Box 124, 701 42 Ö rebro • Besöksadress: F enixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • E -post: förnamn.efternamn@ kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

about:blank

Informationsklass: K1 S 1 T1

2019-09-12
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A lternativ 4

Å terbetalnings dag 2022-09-15 (3 ̊ r) * pris jus terat förfallodatum *

Grönt l̊ n
F ör l̊ n som ska finansiera ett godk̈nt grönt projekt och har en kapitalbindning l̈ngre ̈n
tre ̊ r reduceras priset med 0,02%.
L ̊ nebelopp
Ovanst̊ ende r̈nteniv̊ er föruts̈tter att offererat l̊ nebelopp antas i sin helhet om ej
annan överenskommelse tr̈ffas med Kommuninvest.
A vl̈s nings tidpunkt
Ovanst̊ ende r̈nteniv̊ er ̈r de som Kommuninvest kan erbjuda vid ovan angiven
avl̈sningstidpunkt.
L öptid
De löptider som offereras enligt ovan ̈r ett urval av de löptider som Kommuninvest kan
erbjuda vid avl̈sningstidpunkten. Om önskad löptid inte finns tillg̈nglig vid ett eventuellt
aff̈rsavslut kan Kommuninvest erbjuda en n̈raliggande löptid eller en kort- eller
l̊ ngfristig finansiering till dess önskad löptid finns tillg̈nglig.

K ommuninves t i S verige A B (publ). Org nr: 556281-4409. S tyrelsens s̈te: Ö rebro
K ommuninves t E konomis k förening. Org nr: 716453-2074. S tyrelsens s̈te: Ö rebro

Postadress: Box 124, 701 42 Ö rebro • Besöksadress: F enixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • E -post: förnamn.efternamn@ kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

about:blank
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3 m̊ naders S tibor - tills vidare
Med 3 m̊ naders S tibor - tillsvidare enligt ovan avses r̈nta som ̈r bunden i
trem̊ nadersperioder. L̊ nets r̈nta och marginal till 3 m̊ naders S tibor fastsẗlls tv̊
bankdagar före utbetalningsdagen och d̈refter fastsẗlls r̈nta och marginal till 3
m̊ naders S tibor tv̊ bankdagar före respektive r̈nteperiods början. Den första
r̈nteperioden kan vara kortare eller l̈ngre ̈n tre m̊ nader. R eferensr̈ntan ̈r 3
m̊ naders S tibor, oavsett antal dagar i r̈nteperioden. B̊ da parter har r̈tt att s̈ga upp
l̊ net till ̊ terbetalning. Upps̈gning skall vara den andra parten tillhanda senast 10
bankdagar före ̊ terbetalningsdagen, som skall vara en r̈ntebetalningsdag.
3 m̊ naders S tibor kort
Med 3 m̊ naders S tibor kort avses l̊ n p̊ minst 200 Mkr med en löptid p̊ exakt 3 m̊ n.
3 m̊ naders S tibor
Med 3 m̊ naders S tibor enligt ovan avses r̈nta som ̈r bunden i trem̊ nadersperioder.
L̊ nets r̈nta fastsẗlls tv̊ bankdagar före utbetalningsdagen och d̈refter tv̊ bankdagar
före respektive r̈nteperiods början. Den första r̈nteperioden kan vara kortare eller
l̈ngre ̈n tre m̊ nader. R eferensr̈ntan ̈r 3 m̊ naders S tibor, oavsett antal dagar i
r̈nteperioden.
F as t r̈nta
Med fast r̈nta enligt ovan avses r̈nta som ̈r bunden hela eller delar av l̊ nets löptid.
L̊ nets r̈nta fastsẗlls vid aff̈rsavslut. Den första r̈nteperioden kan vara kortare eller
l̈ngre ̈n ett kvartal vid kvartalsvis r̈ntebetalning eller ett ̊ r vid ̊ rsvis r̈ntebetalning.
F asta r̈ntor ber̈knas med spot-start, det vill s̈ga med start om tv̊ bankdagar.
A vgifter
Kommuninvests syfte ̈r att skapa l̊ ngsiktigt b̈sta villkor för ̈garnas finansiella
verksamhet. D̈rför till̈mpar Kommuninvest en enkel och tydlig priss̈ttning. Utöver ovan
offererade marginaler tillkommer inga avgifter. Kommuninvest kommer inte att ta ut nagra
administrativa avgifter av kunden och kommer inte att betala n̊ gon administrativ avgift till
tredje part.

K ommuninves t i S verige A B (publ). Org nr: 556281-4409. S tyrelsens s̈te: Ö rebro
K ommuninves t E konomis k förening. Org nr: 716453-2074. S tyrelsens s̈te: Ö rebro

Postadress: Box 124, 701 42 Ö rebro • Besöksadress: F enixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • E -post: förnamn.efternamn@ kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Handlingar
F ör att utbetalning av l̊ net skall kunna genomföras m̊ ste samtliga handlingar, som
Kommuninvest efterfr̊ gar, vara Kommuninvest tillhanda senast tv̊ bankdagar innan
l̊ nets utbetalningsdag. Av handlingarna skall framg̊ följande:
• J usterat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar R Ä DDNINGS TJ Ä NS TE N
E NKÖ PING-HÅ BO beslut om uppl̊ ning.
• F ör bolag kr̈vs ̈ven justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar
borgensmannens beslut om borgen s̊ som för egen skuld (proprieborgen).
• J usterat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar vem som har r̈tt att företr̈da
kommunen och underteckna l̊ nehandlingar.
D̈rutöver kan Kommuninvest behöva ytterligare handlingar s̊ som:
• R eglementen
• Delegeringsförteckning
Offertens giltighets tid
Med de reservationer som anges ovan ̈r denna offert giltig till och med 2019-09-18.
F r̊ gor
Om du vill sẗlla fr̊ gor om offerten eller acceptera, var v̈nlig ring Ulf S elinder, 010-470
88 26 eller v̊ r Utl̊ ning, 010-470 88 20.

Ulf S elinder
Kundansvarig, Kommuninvest
Tel: 010-470 88 26

K ommuninves t i S verige A B (publ). Org nr: 556281-4409. S tyrelsens s̈te: Ö rebro
K ommuninves t E konomis k förening. Org nr: 716453-2074. S tyrelsens s̈te: Ö rebro

Postadress: Box 124, 701 42 Ö rebro • Besöksadress: F enixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • E -post: förnamn.efternamn@ kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Handlingsprogram för
räddningstjänst enligt
lagen om skydd mot olyckor
2019-2022
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ENKÖPING - HÅBO

Handlingsprogram LSO 2019-2022

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Handlingsprogram räddningstjänst 2019-2022
Dokument:

1 Policy

Nr:

STY-3166

Datum:

2019-07-23

Beslutat av:

Förbundsdirektionen § 25 2019

1. Inledning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges kommuner redovisa hur de arbetar för
att upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot
olyckor.
En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker
för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I
programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att
skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges
vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall
redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd
beredskap.
– LSO 3 kap. 8 §
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund som är skapat i syfte att ansvara för
räddningstjänst i medlemskommunerna Enköping och Håbo. Detta dokument redovisar de
dimensionerande riskerna för olyckor samt förmågan att genomföra räddningsinsatser under
mandatperioden 2019-2022.
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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 samt en årlig verksamhetsplan som fastställs i
direktionen.
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3. Kommunerna
Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för räddningstjänst i förbundets två medlemskommuner,
Enköping och Håbo. Kommunerna ligger i Uppsala län, i stråket mellan Stockholm och Västerås.

Figur 1. Karta över Uppsala län.

Enköpings kommun består av staden Enköping och en stor landsbygd med tätorter i Fjärdhundra,
Örsundsbro, Grillby, Lillkyrka och Hummelsta. Håbo är en liten kommun till ytan med tätorterna
Bålsta och Skokloster (Slottsskogen & Söderskogen). Båda centralorterna ligger vid E18 som är en
viktig kommunikationsled för hela mellansverige. Genom Enköping går även väg 55 mot Uppsala.
Kommunerna har tillsammans cirka 65 000 invånare och har en ökande befolkning.
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4. Riskbild
Syftet med att beskriva riskbilden är att kunna bedöma vilka händelser som kan leda till
räddningsinsatser inom förbundets geografiska område. Detta för att säkerställa att
räddningstjänstorganisationen är dimensionerad och i övrigt utformad på ett acceptabelt sätt.
Riskbilden består av händelser som inträffar relativt ofta och som i normalfallet får små
konsekvenser ur ett samhällsperspektiv samt större händelser som inträffar mer sällan men kan få
större konsekvenser och öka påfrestningen på samhället och räddningstjänstorganisationen.

4.1.

Frekventa olyckor/dimensionerande händelser

För att få en övergripande bild av vilka händelser som är frekventa i Enköping och Håbo kommun
redovisas insatserna från 2018 i jämförelse med den senaste 5-årsperioden. Statistiken är hämtad
från räddningstjänstens verksamhetssystem Core.

Olycksstatistik
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117
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149

66
73

Brand i byggnad
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Figur 2. Insatser i förbundet 2014-2018
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Under 2013-20171 har räddningstjänsten larmats ut till 3 699 händelser, vilket ger ett snitt på ca 740
händelser per år (jämfört med 781 under 2010-2014). I figur 3-4 redovisas hur många gånger
respektive räddningsstyrka i förbundet har larmats till en händelse. Observera att fler styrkor kan
dras på samma larm varför totala antalet utryckningar är högre än antalet händelser.
Utryckningar per station
2010-2014

Skokloster

Utryckningar per station
2013-2017

110

Skokloster

Bålsta

1299

Fjärdhundra

Bålsta

229

Veckholm

107

Örsundsbro

Enköping Heltid

2388

227

Enköping

382
0

206

Veckholm

250

Enköping deltid

1279

Fjärdhundra

98

Örsundsbro

137

2464

Enköping RIB
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512
0

500 1000 1500 2000 2500 3000

Figur 3-4 Antal utryckningar per styrka 2010-2017

Sedan samarbetet i räddningsregionen påbörjades har antalet förstärkningslarm till andra kommuner
ökat. Även utbytet med Västerås har ökat.
Förstärkningslarm utanför förbundet 20102014

Förstärkningslarm utanför förbundet 2013-2017
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Figur 5-6. Antal förstärkningslarm 2010-2017

1

2018 bytte räddningstjänsten verksamhetssystem. I de fall detta påverkar jämförelsetalen används siffror från 2017 istället för 2018.
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Jämförelse av de vanligaste räddningstjänstuppdragen

I diagrammen nedan har de vanligaste räddningstjänstuppdragen jämförts med rikssnittet.
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Diagram 1-3. Insatser per 1000/inv. Utveckling över tid. (Källa: IDA, MSB)
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Brand i byggnad
Enköping och Håbo ligger över rikssnittet när det gäller brand i byggnad även om det är stor variation
över tid. 61 % av bränderna sker i bostadshus. Figur 8 visar i vilken typ av byggnad bränder har
inträffat under perioden 2013-2018. Fördelningen är i stort sett samma som föregående period.
Brand i byggnad 2013-2018

Brand i byggnad 2010-2014

120
9
8
8
15
23 22

6
10
6

148

68
129
16

11
114

23
23
113

13
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Flerbostadshus
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Flerbostadshus

Åldringsvård/övrig vård

Skola

Åldringsvård/övrig vård

Skola

Lantbruk, ej bostad

Par-/rad-/kedjehus

Lantbruk, ej bostad

Par-/rad-/kedjehus

Handel

Idrottsanläggning

Handel

Idrottsanläggning

Fritidshus

Övrigt

Fritidshus

Övrigt

Figur 7-8. Brand i byggnadstyp
Det finns enligt statistiken ingen större skillnad i sannolikheten att råka ut för brand i bostad
beroende på bostadstyp.
Brand i bostäder, 2010-2014 (%)

41%

Brand i bostäder, 2013-2018 (%)

44%
59%

56%

Småhus (Villa, par-/rad-/kedjehus)

Småhus (Villa, par-/rad-/kedjehus)

Flerbostadshus (lägenheter)

Flerbostadshus (lägenheter)

Figur 9-10. Brand per byggnadstyp
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Bostadsbestånd 2014 och 2017 (%)

38%
62%

Småhus (Villa, par-/rad-/kedjehus)
Flerbostadshus (lägenheter)

Figur 11. Bostadsbestånd 2014 och 2017 (statistiska centralbyrån)

Det brinner främst i tätorterna där många människor bor och/eller rör sig. Figur 12 och 13
åskådliggör var räddningstjänsten har larmats ut till brand i byggnad under 2010-2014. Perioden
2013-2017 har samma fördelning av insatser.

Figur 12. Brand i byggnad, Enköping 2010-2014
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Figur 13. Brand i byggnad, Bålsta 2010-2014

Antalet bränder i byggnad stiger i takt med befolkningstillväxten även om 2015-2017 visar en
nedgång.
Brand i byggnad 1998-2017
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0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figur 14. Trend, brand i byggnad

11

Handlingsprogram LSO 2019-2022

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Den vanligaste brandorsaken som har kunnat fastställas vid brand i byggnad är någon form av
tekniskt fel, följt av glömd spis och soteld. Okänd brandorsak är dock vanligt och i denna kategori
finns förmodligen ett stort antal bränder som har anlagts med uppsåt.
Brandorsak, brand i byggnad
2013-2017

Brandorsak, brand i byggnad
2010-2014
Annan

Annan

Okänd

Okänd

Friktion

Friktion

Heta arbeten

Heta arbeten

Självantändning

Självantändning

Gnistor

Gnistor

Värmeöverföring

Värmeöverföring

Soteld

Soteld

Explosion

Explosion

Fyrverkerier

Fyrverkeri

Blixtnedslag

Blixtnedslag

Tekniskt fel

Tekniskt fel

Levande ljus

Levande ljus

Rökning

Rökning

Glömd spis

Glömd spis

Barns lek med eld

Barns lek med eld

Anlagd med uppsåt

Anlagd

Återantändning

Återantändning
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

10 20 30 40 50 60 70

Figur 15-16. Brandorsak, brand i byggnad 2010-2017

Personskadorna vid brand i byggnad varierar stort . Dödsbränder är relativt ovanligt men inträffade
2014 och 2017.
Skadebild, brand i byggnad 2010-2017
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Figur 17. Skadebild, Brand i byggnad (IDA, MSB)
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Trafikolyckor
Andelen trafikolyckor på kommunernas tre största vägar står för nästan 50 % av trafikolyckorna. Det
totala antalet olyckor har ökat något sedan förra mätperioden.

Trafikolyckor 2014-2018

Antal trafikolyckor 2010-2014
Enköpings kommun
Håbo kommun
Totalt

495
166
661

Antal trafikolyckor på E18
Antal trafikolyckor på v 55
Antal trafikolyckor på v 70

220
39
13

33,28%
5,90%
1,97%

Enköpings kommun

540

Håbo kommun

150

Totalt 2014-2018

690

2018 inträffade 150 trafikolyckor
Trafikolyckor på E18 2018
Trafikolyckor på v 55 2018
Trafikolyckor på v 70 2018

40
23
11

26,67%
15,33%
7,33%

Tabell 1-2. Trafikolyckor 2010-2018

Trenden är att antalet trafikolyckor ökar, se figur 18. Det höga antalet trafikolyckor 2012 kan bero på
väderförhållandena under årets kalla månader. Snön låg kvar länge under våren 2012 (ca 15 april)
och kom relativt tidigt senhösten 2012 (28 nov) enligt SMHI. Under perioden jan-april och okt-dec
2012 inträffade totalt 125 trafikolyckor, att jämföra med medelvärdet samma period övriga år vilket
ligger på 83,5.
Trafikolycka
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figur 18. Trend, trafikolyckor 1998-2017
Skadebild, trafikolyckor 2009-2013 (NTF)

2013

Personskador, trafikolyckor 2014-2018

2018*
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Omkomna
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0

200

400

600
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Figur 2. Skadebild, Trafikolyckor 2009-2013 (Källa:
Strada)

13

Handlingsprogram LSO 2019-2022

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Brand ej i byggnad
Brand ej i byggnad är den tredje vanligaste olyckstypen efter automatlarm och trafikolyckor.
Brand ej i byggnad
2010-2014, objektstyp (%)

Brand ej i byggnad
2013-2017, objektstyp (%)

28%

31%

25,3%
35,8%
6,2%

7%
3%

6%
25%

25,0%

2,9%
4,8%

Bilar

Bilar

Övriga fordon

Övriga fordon

Natur (träd/mark)

Natur (träd/mark)

Container

Container

Papperskorg/återvinningsstation

Papperskorg/återvinningsstation

Övrigt

Övrigt

Figur 20-21. Brand ej i byggnad 2010-2017,
objektstyp (%)
Brandorsak Brand ej i byggnad
2010-2014

Brandorsak Brand ej i byggnad
2013-2017

41

Annan
Okänd
Friktion
Grillning/lägereld
Eldning annat
Heta arbeten
Eldning av gräs
Övriga gnistor
Trafikolycka
Självantändning
Värmeöverföring
Explosion
Fyrverkerier
Blixtnedslag
Tekniskt fel
Rökning
Tågbromsning
Barns lek med eld
Anlagd med uppsåt
Återantändning
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2
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Självantändning
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Blixtnedslag
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Rökning
Tågbromsning
Barns lek med eld
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8
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Figur 22-23. Brandorsak, Brand ej i byggnad 2010-2017
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Bränder som uppstår i andra objekt än i byggnader är ofta anlagda. Brandorsakerna ”Okänd” och
”Tekniskt fel” sticker ut. Flertalet av de händelser där brandorsak är okänd är troligen anlagda med
uppsåt.
Brand ej i byggnad 1998-2017
160
140
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Figur 24. Trend, Brand ej i byggnad
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Stora olyckor

Stora olyckor är olyckor som ökar påfrestningarna på samhället och räddningstjänstorganisationen
utöver det normala där många människor är drabbade direkt eller indirekt. En trafikolycka med buss
kan till exempel påverka ett stort antal människor direkt, medan en trafikolycka med farligt gods kan
påverka ett stort antal människor indirekt genom att stora vägavsnitt får stängas av och/eller genom
att miljön påverkas negativt.
Räddningstjänsten Enköping-Håbo har identifierat tre områden som bedöms kunna ge upphov till
stora olyckor. Utöver dessa områden kan en större brand (t ex på en nattklubb) eller trafikolycka (t ex
med en turistbuss) få förödande konsekvenser. De områden som har identifierats som särskilt
riskfyllda är
 Olycka vid en verksamhet med omfattande hantering av farliga ämnen
 Olycka vid transport av farligt gods
 Vissa typer av naturolyckor av mer lokal karaktär

Farlig verksamhet
Inom det geografiska området finns tre verksamheter som av Länsstyrelsen klassats som farliga
verksamheter (LSO 2 kap, 4 §) och även omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen). Dessa företag är AGA Gas,
vilka hanterar stora mängder gasol och även andra gaser samt Gyproc vilka hanterar LNG i sin
verksamhet vilket är en brandfarlig naturgas. De två förstnämnda finns i Enköpings kommun och den
sistnämna i Håbo, se karta nedan. Då dessa omfattas av nämnd lagstiftning finns höga krav på ett
aktivt säkerhetsarbete. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet utifrån Sevesoklassning och
räddningstjänsten utifrån LSO 2:4.

Figur 25. Placering av Farliga verksamheter

Olycka vid transport av farligt gods
E18 är den största transportleden för farligt gods genom förbundet. Statistiken över transporterna är
bristfällig men mätningar under september månad 2006 visade att 33 000- 66 000 ton
transporterades på E18 under mätperioden. Komprimerade, ej brandfarliga gaser var det mest
transporterade godset (upp till 22 200 ton) men samtliga riskklasser var representerade. Även på väg
55 transporteras farligt gods. För den totala bilden av transporter under september 2006, se figur 26.
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Figur 26. Mängd transporter av Farligt gods 2006 (Källa: MSB)

Det transporteras även farligt gods på järnvägen genom förbundet där brandfarlig vätska står för, i
stort sett, samtliga transporter.

Naturolyckor
Inom denna kategori omfattas större olyckor som i grunden har orsakats av väderfenomen som t ex
skyfall och stormvindar. Identifierade följder av dessa väderfenomen och som kan få negativa
konsekvenser är
 Högt vattenstånd
 Stora Snömängder
 Ras och skred
När det gäller vattenståndet påverkas Enköpings och Håbo kommun direkt av vattenståndet i
Mälaren där en höjning på ett par meter skulle få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner i
Enköpings kommun enligt kommunens Risk- och sårbarhetsanalys. Högt vattenstånd bedöms dock i
huvudsak få ekonomiska konsekvenser i form av vattensjuk och förstörd egendom.
Stora snömängder får stora konsekvenser på hela samhället där framkomlighet och kommunikation
kan bli svår. Införandet av kommunikationssystemet Rakel har ökat möjligheten för god
kommunikation både internt inom räddningstjänsten samt externt med andra samhällsaktörer som
använder sig av systemet.
Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har inga kända ras- eller skred inträffat i Håbo
kommun men ett 20-tal har inträffat i Enköpings kommun varav i princip samtliga i kommunens norra
delar. Sannolikheten för större ras eller skred bedöms dock vara låg och dess konsekvenser skulle
endast bli lokala. En ras- eller skredolycka bedöms därför kunna hanteras inom ramen för den
normala räddningstjänstorganisationen.
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Hamnar & deras gränser i vatten

Kommunerna omfattar norra delen av Mälaren som till största delen är statligt vatten vilket innebär
att insatser på Mälaren är statlig räddningstjänst.

Figur 27. Kommunernas gränser i Mälaren.

De delar av Mälaren som är kommunalt vatten är Enköpingsån, Frösundaviken och hamnområdet
utanför Bålsta.

Figur 28. Karta över kommunalt vatten i Enköping.

Figur 29. Karta över kommunalt vatten i Håbo.
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Slutsatser Riskbild

Enköping-Håbo är ett räddningstjänstförbund med en bred riskbild. I förbundet finns en av landets
mest trafikerade motorvägar, industrier som hanterar farliga ämnen samt Sveriges största insjö,
Mälaren. Genom att studera tidigare händelser kan följande slutsatser dras:
 Enköpings kommun sticker ut negativt när det gäller de tre vanligaste olyckstyperna jämfört
med andra kommuner, medan Håbo ligger i närmare rikssnittet.
 Samtliga olyckstyper (Brand i byggnad, Brand ej i byggnad och Trafikolycka) är i en stigande
långsiktig trend.
 Personskadebilden när det gäller brand i byggnad är inte ökande trots att antalet bränder
ökar. Allt fler skadas i trafikolyckor, men där ökar inte skadornas omfattning.
 Sannolikheten för att råka ut för brand är i stort densamma oberoende av boendeform, men
konsekvensen bedöms kunna bli större i flerbostadshus då fler hushåll kan påverkas direkt av
händelsen. Fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare har en stor del i att reducera
sannolikhet och konsekvens för brand.
 En tredjedel av trafikolyckorna inträffar på E18, vilket också är en väg med stor mängd
transporter farligt gods samt busstrafik. För att reducera sannolikheten för en större olycka
på vägarna är det viktigt att samverkan sker med väghållare och andra aktörer.
 När det gäller stora olyckor bedöms konsekvensen vid en olycka på någon av förbundets
farliga verksamheter bli liten ur ett samhälls- och räddningstjänstperspektiv, i huvudsak på
grund av anläggningarnas placering.
 För att reducera sannolikheten för en större brand på t ex ett äldreboende är det viktigt att
kommunernas olycksförebyggande arbete håller hög kvalitet och att ett systematiskt
brandskyddsarbete bedrivs i lokalerna.
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5. Räddningstjänstens förmåga
5.1.

Ledning & samverkan

Räddningstjänsten ingår i en gemensam räddningsregion med Storstockholms Brandförsvar (SSBF),
Uppsala brandförsvar, Brandkåren Attunda, Sala-Heby, Norrtälje och Gotland. Regionen har en
gemensam räddningscentral (SSRC) i Täby som hanterar larm och ledning.
Utöver samarbetet i regionen har räddningstjänsten även gränslös samverkan genom avtal med:
 Mälardalens Brand och Räddningsförbund
 Räddningstjänsten i Strängnäs
 Södertörns brandförsvarsförbund
 Landstinget i Uppsala län avseende IVPA-larm

5.2.

Förbundets resurser

Kommunerna är uppdelade i åtta insatsområden. Varje insatsområde har en brandstation eller
räddningsvärn som gör en första insats och är utrustad för att hantera de olyckor som kan ske i
området. Vid större händelser kan SSRC använda resurser från hela förbundet eller från samverkande
räddningstjänster.
Station
Insatsledare
2000 Enköping
2100 Enköping RIB
2500 Fjärdhundra
2300 Veckholm
Arnö
Bryggholmen
3000 Bålsta
2200 Örsundsbro
3200 Skokloster
Styrka
1 Stl + 4 Bm

1 Stl + 2 Bm
2 Bm

1 Bm

Beredskap
1 IL
1 Stl + 4 Bm
1 Stl + 4 Bm
1 Stl + 2 Bm
1 Stl + 2 Bm
Frivillig
Frivillig
1 Stl + 4 Bm
1 Stl + 2 Bm + 3 Bm
1 Stl + 2 Bm
1 Stl + 2 Bm
















Anspänningstid
90 s
90 s
8 min
8 min
8 min

90 s
90 s + 8 min
8 min
8 min

Beredskapsform
Dygnet runt
Dygnet runt
RIB
RIB
RIB
Räddningsvärn
Räddningsvärn
Dagtid
Natt & helg + RIB
RIB
RIB

Dimensionerande uppgifter
Livräddande rökdykarinsats i normal riskmiljö.
Komplicerad losstagning av fastklämda personer.
IVPA-uppdrag.
Släckinsats som begränsar brandspridning inom en byggnad.
Livräddande insats vid bränder med en låg riskmiljö.
Enklare losstagning av fastklämda personer.
IVPA-uppdrag.
Släckinsats som begränsar brandspridning mellan byggnader.
Första släckinsats vid bränder.
Enklare losstagning av fastklämda personer.
IVPA-uppdrag.
Släckinsats som begränsar brandspridning mellan byggnader.
Första släckinsats vid bränder.
Vattentransport med tankbil.
Uppställning av stege för utrymning eller arbete på hög höjd.
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Figur 30. Karta över räddningstjänstens 6 större insatsområden. Öarna Arnö och Bryggholmen har
räddningsvärn.

5.3.
Funktion
Insatsledare
Styrkeledare
Brandman
Brandman RIB

Kompetenskrav
Grundkrav
Räddningsledare B
Räddningsledare A
SMO eller RIB-utbildning
RIB-utbildning
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Insatstider

Figur 31. Insatstider i kommunernas olika delar.

5.5.

Räddningsinsatser i Mälaren

I huvudsak är det staten som ansvarar för sjö- och miljöräddning i Mälaren. Räddningstjänsten har
dock resurser för att snabbt kunna undsätta människor längs kommunernas kuster. Många sjöolyckor
övergår till kommunal räddningstjänst, till exempel när ett oljeutsläpp når land.
Tre räddningsbåtar finns till räddningstjänstens förfogande. Båtarna ska inte bara kunna genomföra
räddningsinsatser på sjön, utan har även en viktig roll i samband med räddningsinsatser på öarna i
Mälaren.
Båtarna är placerade i Enköpings hamn, hamnen i Bålsta samt på stationen i Veckholm.
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Brandvattenförsörjning

Säkerställd brandvattenförsörjning är en förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna uppnå
målen om att förhindra brandspridning mellan byggnader och att möjliggöra invändig släckinsats i
stora komplexa byggnader.
I tätortsområden2 med risk för snabb och omfattande brandspridning finns behov av tidig
brandvattenförsörjning. I sådana områden säkerställs brandvattenförsörjning genom konventionellt
brandpostnät som tillhandahålls av medlemskommunerna. I områden med verksamhet som medför
hög brandbelastning säkerställs brandvattenförsörjning genom en kombination av konventionellt
brandpostnät och vattentransporter med tankfordon.
Räddningstjänstens tankfordon är en väsentlig del av brandvattenförsörjningssystemet.
Kommunerna har ett antal prioriterade brandposter med flödeskapacitet på minst 15 l/s som utgör
fyllnadsbrandposter för räddningstjänstens tankfordon. I centralorterna Enköping och Bålsta
tillhandahåller medlemskommunerna brandpostnät med stor flödeskapacitet.
Systemtyp

Utformning

Konventionellt brandpostnät

Normalt 150 meter
mellan brandposter
Normalt 150 meter
mellan brandposter
Prioriterade
fyllnadsbrandposter
Normalt 150 meter
mellan brandposter

Konventionellt brandpostnät
förstärks med tankfordon
Vattentransport med RTJ:s
tankfordon
Konventionellt brandpostnät

Nätets
flödeskapacitet
20 l/s

Områdestyp enl
VAV
A2, B2

20 l/s

B3

15 l/s

A1, B1, övrig
bebyggelse
A1, B1

10 l/s

Områdestyp A2 och B2
Behov av tidig brandvattenförsörjning. Brandvattenförsörjning genom konventionellt brandpostnät
med utformning och flödeskapacitet i enlighet med VAV-publikationerna VAV P83 Allmänna
vattenledningsnät och VAV P76 Vatten till brandsläckning.
Flödeskapacitet hos brandpostnätet är minst 20 l/s med max 150 meter mellan brandposter.
Förutsätts i områden med:
- höga byggnader (≥ 4 våningar över mark)
- stora komplexa byggnader (byggnadsarea ≥ 2500 m2)
- industriområden (användningskategori ”J Industri” enligt detaljplanebestämmelser)
- sluten kvartersbebyggelse

Områdestyp B3
Behov av stort brandvattenflöde. Brandvattenförsörjning genom konventionellt brandpostnät som
förstärks genom vattentransporter med räddningstjänstens tankfordon. Konventionellt brandpostnät
med utformning och flödeskapacitet i enlighet med VAV-publikationerna VAV P83 Allmänna
vattenledningsnät och VAV P76 Vatten till brandsläckning.
Flödeskapaciteten hos brandpostnätet med minst 20 l/s och max 150 meter mellan brandposter,
förstärks med tankfordonstransporter som varaktigt ger ytterligare 20 l/s. Förutsätts i områden med:
- hög brandbelastning

2 Tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter

understiger 50 procent.
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Områdestyp A1 och B1 samt övrig bebyggelse i icke detaljplanerade områden
Begränsat behov av brandvattenflöde. Brandvattenförsörjning genom vattentransporter med
räddningstjänstens tankfordon eller genom tillgång till konventionellt brandpostnät i respektive
tätort med utformning och flödeskapacitet i enlighet med VAV-publikationerna VAV P83 Allmänna
vattenledningsnät och VAV P76 Vatten till brandsläckning.
Vattentransporter med tankfordon från fyllnadsbrandposter alternativt brandpostnät i respektive
tätort med flödeskapacitet på minst 10 l/s och med max 150 meter mellan brandposter. Gäller för
områden med:
- låga fristående byggnader (< 4 våningar över mark)
Vattentransporter med tankfordon med fyllnadsbrandposter i Enköping eller Bålsta gäller för:
- övrig bebyggelse i icke detaljplanerat område

Figur 32. Insatstid 20 min för räddningstjänstens tankfordon. Överlappande områden kan ha 2-3 tankbilar på
plats inom 20 min.
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Stegutrymning

I Enköpings tätort har räddningstjänsten förmåga:
- Att inom 10 minuter utföra invändig rökdykarinsats eller utvändig livräddning via höjdfordon,
förutsatt att det vid ut alarmering framgår ett behov av höjdfordon.
- Att inom 10 minuter utföra invändig rökdykarinsats eller utvändig livräddning via bärbar
stege tom 11 meters höjd.
- Att inom 15 minuter utföra både invändig rökdykarinsats och utvändig livräddning via
höjdfordon eller bärbar stege tom 11 meters höjd.
Körtidsanalys som åskådliggör i vilka tätortsdelar räddningstjänsten har förmåga att utföra utvändig
livräddning enligt förutsättningarna ovan redovisas i kartbilder nedan. I analysen har anspänningstid
90 s samt 8 min körtid använts för 10- respektive 15-minuterszonen. Som tid för uppställning av
höjdfordon respektive tid för stegresning har 2 minuter använts. Hänsyn har inte tagits till
larmhanteringstid.

Figur 33. Den inre gränsen visar full förmåga inom 15 minuter, den yttre visar insatstid för höjdfordon förutsatt
att denna larmas initialt.
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I Bålsta tätort har räddningstjänsten förmåga:
- Att inom 10 minuter utföra utvändig livräddning via höjdfordon, förutsatt att det vid ut
alarmering framgår ett behov av höjdfordon.
- Att inom 10 minuter utföra utvändig livräddning via bärbar stege tom 11 meters höjd.
- Att inom 15 minuter utföra invändig rökdykarinsats och utvändig livräddning via höjdfordon.
- Att inom 15 minuter utföra invändig rökdykarinsats eller utvändig livräddning via bärbar
stege tom 11 meters höjd.
Körtidsanalys som åskådliggör i vilka tätortsdelar räddningstjänsten har förmåga att utföra utvändig
livräddning enligt förutsättningarna ovan redovisas i kartbilder nedan. I analysen har anspänningstid
90 s samt 8 min använts för 10- respektive 15-minuterszonen. Som tid för uppställning av höjdfordon
respektive tid för stegresning har 2 minuter använts.

Figur 34. Den inre gränsen visar full förmåga inom 15 minuter, den yttre visar insatstid för höjdfordon förutsatt
att denna larmas initialt.
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Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Mål för räddningstjänst

Räddningstjänstförbundet har den övergripande verksamhetsidén beskriven i förbundsordningen.
Förbundets huvuduppgift är att:

Utifrån förbundsordningen beslutar Förbundsdirektionen vilken verksamhet som ska bedrivas. Denna
verksamhet bryts ned i processer som redovisas i räddningstjänstens verksamhetsplan.
I handlingsprogrammet formuleras ett antal utvecklingsmål för förmågan till räddningsinsats i
kommunerna. De kommande årens verksamhetsplaner ska innehålla aktiviteter för att uppfylla dessa
mål de kommande 4 åren. Effekten mäts genom indikatorer i VP.
Utvecklingsmål

Syfte

Uppföljning

Brandvattenförsörjning med
tankbil är möjlig i förbundets hela
geografiska område.

Tillgången till släckvatten ska vara
säkrad samtidigt som VA-nätet inte
behöver dimensioneras som
Brandpostnät.
Räddningstjänsten och VAavdelningarna ska samutnyttja
ledningsnätet på ett säkert och
effektivt sätt.
Långa insatstider till öarna gör att de
boende måste ha utrustning och
förmåga att påbörja en insats.
Fjärdhundra har brister i
beredskapen pga personalbrist.

Tankbil placerad i nya brandstationen i
Örsundsbro.

Insatser vid kem sker sällan och varje
organisation har svårt att
upprätthålla kompetens och
utrustning.
Gemensamma utbildningar i
regionen är kostnadseffektivt och ger
en gemensam grundkompetens.
Räddningstjänsten har kortare
insatstider i glesbygdsområden.
Nyttjandet av denna resurs ska vara
snabb.
Kommunpersonal som är nära en
hjälpsökande ska kunna göra en
första insats.
Skapa förutsättningar för tätorternas
expansion och valfrihet vid planering
av byggnader med rimlig förväntan
på stegutrymning.
Ökad förmåga att hantera en större
händelse.

Avstämning av förbundets förmåga mot
beskriven fömåga från ”Regionskem”.

En strategi för
brandvattenförsörjning är
framtagen i samråd med
kommunernas VA.
Räddningsvärnet på Bryggholmen
har material och ”brandstation” för
en tidig räddningsinsats.
Beredskapen i Fjärdhundra är
förbättrad genom utökad
personalstyrka.
Förbundet har utrustning och
kompetens enligt
överenskommelse i ”Regionskem”.
Förbundets befäl är utbildade i
gemensam regionsutbildning för
räddningsregionen.
Hjälp till ambulansen vid
sjukvårdslarm sker med kortast
möjliga insatstid.
Kommunernas samlade resurser
ska användas för
räddningsuppdrag.
Räddningstjänstens förmåga till
stegutrymning är beskriven och
tillämpad i kommunernas
byggprocess..
Aktuella insatsplaner är framtagna
för kommunernas större objekt och
farliga verksamheter.
Förbundets förmåga vid olika
insatser är beskriven och mätbar.
Förbundets personal har förmåga
att utföra uppgifter under höjd
beredskap enligt LSO.

Plan för kompetensutveckling som
säkerställer hög operativ kompetens.
Räddningstjänsten behöver ökad
kunskap kring uppgifterna enligt LSO
rörande höjd beredskap.

Tillgången till fyllnadsbrandposter är
kartlagd med en analys av omloppstider
för tankfordon.
Förrådsbyggnad för utrustning och
fordon ska vara uppförd på Bryggholmen.
Antal RIB anställda i Fjärdhundra.

Förbundets styrkeledare och insatsledare
har genomgått regionens
kompetensutbildning för befäl.
Landstingets larmcentral kan larma
förbundets enheter utan mellanhänder.

Utbildad kommunpersonal som kan
larmas från RC.
Realistisk beskrivning av förmågan till
stegutrymning och lokala byggregler som
harmonierar med denna.
Inventerade riskobjekt finns
dokumenterade med insatsplaner i
fordonsdatorer.
Presenterade kompetensbeskrivningar
och mätningar.
Beskriven förmåga och dokumenterade
övningar rörande uppgifter under höjd
beredskap enligt LSO.
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6. Höjd beredskap
Förbundet ansvarar för att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av krig.
Kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap ska som framgår av lag
(2003:778) om skydd mot olyckor:
 ansvara för
 delta i åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd
Vid höjd beredskap bibehåller förbundet ordinarie organisation och uppgifter med möjlighet att
extrainkalla personal.
Förbundet har förmåga till första hjälp åt och transport av skadade men har endast delvis förmåga till
upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden samt indikering, sanering och andra
åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.
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Koppling mellan kommunfullmäktiges mål 2020-2023 och nämnders långsiktiga planer
målets lok
Kommunens sex uppgifter
med kommunfullmäktiges mål

KF ambition

Nämnder/bolag och förbund
MBN

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin
1. Det finns fler ändamålsenliga sätt att komma i
Det är lätt att komma i kontakt med
kontakt med kommunen och man får snabbt
kommunen. Fler kanaler behöver utvecklas.
svar på sina frågor
2. Enköpingsborna känner förtroende för hur
Transparent information skapar delaktighet.
kommunen styrs och känner att de kan vara
Medborgarnas behov och idéer fångas upp via
delaktiga i kommunens utveckling
dialog och samråd.
3. De som bor på landsbygden känner att deras
Tydlig dialog och samverkan ska lyfta
del av kommunen också utvecklas
kommunens olika områden. Ortsanalysernas
intentioner tas tillvara.
Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande
4. Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med
Förbättrade resultat är prioriterat. Vägen dit
gymnasiebehörighet
kan vara översyn av till exempel arbetssätt och
arbetsmiljö.
5. Alla elever fullföljer gymnasieskolan med
Vägen till att alla tar examen kan vara översyn
examen
av till exempel arbetssätt och arbetsmiljö.
6. Enköping är en attraktiv skolkommun för både Bra utbildningsmöjligheter är en
personal, elever och lärare.
framgångsfaktor. Grunden är att barn och
elever mår bra och utvecklas väl.
7. Alla elever och studerande får vägledning och
Stöd ges efter behov för ökad måluppfyllelse.
stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar
Samverkan behövs internt och med externa
aktörer.
Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv
8. I Enköping har vi väl fungerande metoder och
Medborgare i utanförskap ska få chans att leva
arbetssätt för integrering
självständigt och inkluderat. Arbetsmarknaden
är jämlik och gör egen försörjning möjlig.
9. Personer i behov av stöd får det utifrån sina
Stöd ges på rätt nivå oavsett om det rör fysiskt
behov och på rätt nivå
eller psykiskt hinder, tillfälligt eller långvarigt.
10. Arbetssökande i Enköping får stöd att
I samverkan hjälper vi medborgare utanför
etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan
arbetsmarknaden att hitta en väg till studier,
sysselsättning
arbete eller annan sysselsättning.
Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser
11. Enköping har ett brett och tillgängligt utbud
Utbudet är brett och välkänt. Antalet aktiviteter
av aktiviteter och upplevelser
bör öka i kransorter och Joar Blå utvecklas till
kulturhus.

bidrar till målet

UN

SN

TN

UPN

VON

VN

Ö
N

KS

Bolag
EHB

Bolag
ENAE

Förbund
RTJ

12. Kommunens offentliga miljöer är inbjudande,
trygga och tillgängliga

Planer finns för utemiljöer i hela kommunen.
Ett mål är att bli ”Årets stadskärna 2025”. Fler
bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.
Samarbete sker med företagare och föreningar
för att leverera förväntad service.

13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete
med föreningsliv och företagare i leveransen av
service till invånarna.
Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö
14. Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl
Bra samhällsfunktioner gör det smidigt att leva
fungerande kommun där det är enkelt att ha en
klimatsmart. Initiativ för att spara energi och
hållbar livsstil
ställa om till förnybara bränslen uppmuntras.
15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och
Natur och vatten tas om hand för kommande
bidrar till hållbara miljöer
generationer.
16. Enköpings kommun präglas av trygghet,
Värdegrundsarbetet är levande. Trygghet är en
jämställdhet och tillit
faktor vid byggande och jämställdhet
integrerad i strategidokument.
17. Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens
I samverkan utvecklar vi kommunen för
resurser och möjligheter
medborgare och besökare.
18. Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig
I samverkan tas landsbygdens potential tillvara.
för dess invånare, men även för den
Digital infrastruktur utvecklas och
omkringliggande landsbygden
livsmedelsförsörjningen är hållbar.
Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad
19. Enköping är en attraktiv kommun för företag
Företag och organisationer upplever att
och organisationer
kommunen är en bra part i deras utveckling.
20. Enköping har en stark besöksnäring
Turism och besöksnäring har betydelse för
sysselsättning och marknadsföring.
Mål medarbetarperspektiv
1. Ökat medarbetarengagemang
2. Ledare/chefer känner att de har rätt
förutsättningar att göra ett bra jobb och
utvecklas i sin roll
3. Sjukfrånvaron i Enköping ska minska
4. Kommunens personalomsättning är lägre än
tio procent
Mål finansiellt perspektiv
1. Resultatet ska inte understiga två procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning för perioden 2020-2023
2. Soliditet ska inte understiga 20 procent för
perioden 2020-2023
3. Självfinansieringsgraden ska vara inom
intervallet 50-100 procent för perioden 20202023
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FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping – Håbo
§ 1 Benämning och säte
Förbundet benämns Räddningstjänsten Enköping - Håbo och har sitt säte i Enköpings kommun.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i förbundet är Enköpings kommun och Håbo kommun.
§ 3 Ändamål
Förbundet skall fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas skyldigheter) samt 3 kap 3 §.
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.
§ 4 Verksamhetsinriktning
Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och
därutöver utföra ett antal tilläggsuppdrag enligt nedan.
Ingår i medlemsbidrag
 Tillvarata medlemmarnas intressen i den regionala utvecklingen för räddningstjänsterna i
Mälardalen
 Utbilda skolelever inom området säkerhet
 Utbilda kommunernas personal inom området säkerhet
 Stödja kommunerna i arbetet med Krisberedskap
Med fast årlig ersättning
 Underhålla kommunernas anläggningar för VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)
Med rörlig ersättning
 Stödja kommunerna som sakkunnig i plan- och byggprocesser
 Stödja kommunerna inom övriga uppgifter inom förbundets kompetensområde
 Utföra resurskrävande uppgifter i kommunernas arbete med krisberedskap
Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och finansiering med avgifter
 Handlägga tillstånd och utföra tillsyn
Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra ytterligare uppgifter.
Förbundet kan även, efter överenskommelse med medlemmarna, utföra uppgifter åt annan än
medlem.
Förbundets verksamhet och mål beskrivs i en årlig verksamhetsplan som beslutas av
förbundsdirektionen.
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§ 5 Förbundsdirektion
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av sex
ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter.
Varje ledamot ska ha en ersättare.
Direktionen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet skall skifta
mellan kommunerna.
För direktionen gäller av medlemmarna fastställt reglemente vilket fastställs genom samstämmiga
beslut av respektive kommuns kommunfullmäktige.
§ 6 Revisorer
För granskning av förbundet och dess verksamhet skall finnas fyra revisorer. Kommunfullmäktige för
respektive medlemskommun utser två revisorer vardera.
Varje fullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente.
Revisorernas berättelse ska tillsammans med kommunalförbundets årsredovisning överlämnas till
respektive medlemskommuns fullmäktige som beviljar ansvarsfrihet.
§ 7 Styrning och insyn
Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot av direktion
• medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
• organ under direktionen, om direktionen har medgivit sådan rätt.
Före beslut av principiell eller strategisk betydelse skall direktionen samråda med medlemmarna.
För att betona medlemmarnas roll som ägare av förbundet skall ett ägarsamråd bildas bestående av
medlemmarna och förbundet.
Medlemmarna och förbundet ska delta i ett ägarsamråd vilket skall hållas minst en gång per år.
Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom ägarsamrådet. Kallelse till ägarsamråd
hanteras av förbundschefen.
§ 8 Budget och ekonomisk styrning
Medlemmarna ska samråda med direktionen om budget för nästkommande år senast före maj
månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets budgetram senast före maj månads utgång.
Direktionen ska senast före december månads utgång fastställa förbundets budget för
nästkommande år.
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Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning med ett rimligt överskott i både budget och bokslut.
 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott.
 Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.
 Soliditeten ska inte understiga 5 % och följs upp som ett mått på långsiktig finansiell ställning.
Ekonomisk uppföljning skall ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas
medlemmarna.
§ 9 Fördelning av kostnader
Kostnader för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt täckas av
medlemsbidrag från medlemmarna.
Enköpings kommuns medlemsbidrag ska utgöra 65 % av kostnaderna för förbundets verksamhet och
Håbo kommuns medlemsbidrag ska utgöra 35 %. Bidraget skall erläggas kvartalsvis.
Nya hyreskostnader hanteras separat vilket innebär att kommunerna ska finansiera utökade
hyreskostnader för nya brandstationer i respektive kommun.
§ 10 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer
skall utgå enligt reglementen för direktionen och revisorer.
§ 11 Lokaler
Medlemmarna skall hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska
regleras i särskilda avtal.
§ 12 Kostnader som överstiger kommunala självrisken
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den kommuns
skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.
§ 13 Tillgång till digitala kartor och tillhörande databaser
Medlemskommunen ska utan kostnad för förbundet tillhandahålla digitala kartor och tillhörande
databaser, t ex fastighetsregister och brandpostnät.
§ 14 Andelsbestämning
Medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder fördelade efter de grunder
som gäller bidragets erläggande till förbundet enligt § 8.
Tillgångar ska beräknas enligt bokfört värde.
§ 15 Kungörelser och andra tillkännagivanden
Kungöranden och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets web-plats.
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§ 16 Uppsägning
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per den 1
januari med en uppsägningstid om två år varvid förbundet ska upplösas.
Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna skall regleras med avseende på
•
•
•
•
•
•

Tillgångar och skulder
Utrustning och materiel utan bokfört värde
Kostnader för uppsägning av avtal
Fördelning av personal
Reglering av rättstvister
Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor

Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder
vid årsslutet innan förbundets upplösning om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
§ 17 Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när
uppsägningstiden i § 15 är till ända skall förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen skall den i § 9
angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån
det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt
sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska
skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning skall
kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin
helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall bifogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltnings-berättelsen skall delges var och en av
medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är
förbundet upplöst.
En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka
talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slut-redovisningen delgavs
medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder
skall likvidationen fortsättas.
När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Enköpings kommun överta vården av de handlingar som
tillhört förbundet.
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§ 18 Tvister
Tvist mellan medlemmarna angående detta förbund skall avgöras enligt lag om skiljeförfarande där
varje medlem utser en skiljeman och medlemmarna gemensamt utser en skiljeman.
§ 19 Ändring i förbundsordning
Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige.
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Reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo
§1

Ansvarsområde

Direktionen roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och
förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och
ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen och ägardirektiv.
Inom detta ansvarsområde ingår att direktionen:
•
•
•
•
•
•

Är personalpolitiskt organ med ansvar för förbundets lönepolitik.
Är arkivmyndighet.
Är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen och GDPR.
Upphandlar och tillsätter skorstensfejarmästare.
Fastställer taxor för förbundet.
Är upphandlande myndighet. Upphandling skall om möjligt samordnas med medlemmarnas
egen upphandling.

Direktionen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och
ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och
uppföljningsfrågor.

§2

Konstituering

Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Vid ny mandatperiod sker valet
senast under januari månad.
Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget skall den ledamot med
längst tjänstgöringsperiod i förbundsdirektionen fullgöra ordförandeuppdraget.
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast
ersättare från samma kommun tjänstgöra.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan
handläggningen av ärendet slutförts.
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.

§3

Kallelse

Kallelse till sammanträde med direktionen skall utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar.
Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöterna inom tid som
direktionen bestämmer.

Registrering:
Dokument ID:
Beslutad i KF:

§4

2019-09-21
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Enköping §48-2015
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§49-2014

Beslut

För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i
direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra detta skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställs för
justering av protokoll.
Förbundschefen äger rätt till protokollsanteckning. Protokollet skall justeras av ordföranden och en
ledamot.
Direktionen kan besluta om att en paragraf skall justeras omedelbart.

§5

Delegering & firmatecknare

Direktionen skall upprätta en delegationsordning för förbundet samt för varje mandatperiod ta
beslut om förbundets firmatecknare.

§6

Ersättningar

Ledamöter och ersättare i direktionen arvoderas per månad enligt nedanstående. Procentsatsen
avser gällande inkomst-basbelopp.
•
•
•

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

7%
5%
2%

Ersättare för ledamöter i direktionen erhåller ett sammanträdesarvode på 2 % vid mötesnärvaro.
Ledamöter och ersättare i direktionen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, traktamente,
reseersättning samt övriga kostnadsersättningar

Registrering:
Dokument ID:
Beslutad i KS:

2019-09-xx
STY-0247
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Reglemente för revisorer i Räddningstjänsten Enköping-Håbo
1§

Organisation

Kommunfullmäktige för respektive medlemskommun utser två revisorer vardera för varje
mandatperiod. Tjänstgöringstiden förlängs efter en mandatperiod för arbetet med revision av
föregående års bokslut. Ordförande utses av revisorerna själva.

2§

Revisorernas uppgifter

Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i
kommunal verksamhet.

3§

Budget

Förbundet skall tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.

4§

Sakkunniga

Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som
behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar
gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

5§

Sammanträden

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av
revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i
direktionen.
Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap.
15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv
skall tas upp i protokoll.

6§

Ersättning

Revisorerna arvoderas per år med 4,35 % av ett inkomst-basbelopp samt ett mötesarvode
motsvarande 1,5 % av ett inkomst-basbelopp när de sammanträder.
Utöver arvoden ovan har revisorerna rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst,
traktamente, reseersättning samt övriga kostnadsersättningar.

7§

Arkiv

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

8§

Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess
helhet.

2019-06-28

Redogörelsetext för Krislägesavtalet
Inledning
Den 28 juni 2019 träffade Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona
- Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer,
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna
riksorganisationer samt Brandmännens Riksförbund, å den andra
kollektivavtal att tillämpas vid krisläge, Krislägesavtalet.
Övergripande om förhandlingarna
I samband med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018
aktualiserades ett antal frågor om anställningsvillkor och ersättningar för
arbetstagare som arbetade under händelserna. Det blev i samband med att
dessa frågor utreddes tydligt att befintliga kollektivavtal uppfattades som
otillräckliga. Parterna bedömde mot bakgrund av detta att det var
nödvändigt att ta fram ett särskilt kollektivavtal som ska gälla vid
krislägen.
Syftet med Krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller
arbetsskyldighet, arbetstid och villkor och i gengäld förmånligare
ersättningar för arbetstagarna.
Krislägesavtalet, som reglerar villkor och ersättningar, kan aktiveras och
börja tillämpas först efter ett särskilt beslutsförfarande hos SKL och
Sobona.
Kollektivavtalen för den ordinarie verksamheten ska tillämpas så långt det
är möjligt.
Är kriterierna i Krislägesavtalet inte uppfyllda kommer avtalet inte att
aktiveras eller kunna tillämpas.
Krislägesavtalet gäller tillsvidare, från och med 2019-07-01.
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Förhandlingsprotokoll
§ 2 Definition av krisläge
Vad menas med krisläge?

Definitionen av begreppet krisläge i avtalet har i huvudsak hämtats från
1 kap. 4 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH. För att
krisläge ska föreligga enligt avtalets definition ska, utöver lagtexten
föreligga behov av ”omedelbara” insatser och att händelsen eller
händelseförloppet ska ha en omfattande eller avgörande påverkan på
personalförsörjningen.
Vad som avses med krisläge i avtalet överensstämmer med vad som anges
i förarbetena till lagen, prop. 2001/02:184, Extraordinära händelser i
kommuner och landsting.
Definition av krisläge
Med krisläge avses i detta avtal en sådan händelse eller händelseförlopp
som avviker från det normala, som innebär allvarliga
samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, ett
landsting/region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i
samverkan, och som medför omfattande eller avgörande påverkan på
personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.
Närmare om definitionens olika kriterier

Det finns fyra fristående kriterier som samtliga ska vara uppfyllda för
krisavtalet ska kunna aktiveras.
Första och andra kriteriet

Händelse eller händelseförlopp som ”avviker från det normala” och
”allvarliga samhällsstörningar”.
Med händelse eller händelseförlopp avses sådan händelse som avviker
från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma
insatser av kommunen eller (landstinget) regionen. Det handlar om

2

händelser där någon eller flera viktiga samhällsfunktioner som kommuner
och landsting ansvar för hotas på ett omfattande sätt. Det kan exempelvis
vara hot mot sjukvårdsverksamheten, energiförsörjningen, vatten- och
avloppsnätet eller vägnätet.
Tillämpningen av detta avtal kan aktualiseras vid större olyckshändelser
som hotar liv, hälsa, miljö eller egendom. Typiska händelser som avses är
väderrelaterade händelser av större omfattning, som till exempel större
översvämningar, ras som en följd av längre tids nederbörd och omfattande
snöoväder. En större skogsbrand, som hotar bebyggelse eller liknande,
och som kräver betydande insatser utöver räddningstjänsten, är ytterligare
exempel på en extraordinär händelse. Normalt är dock inte enstaka
bränder tänkta att omfattas av avtalet.
Det som särskiljer extraordinära händelser från andra händelser är de
extraordinära händelsernas stora omfattning och att händelseförloppet är
snabbt och svårt att överblicka och därmed kräver snabba beslut av de
kommunala organen. Det är alltså händelser som ställer speciella krav på
den kommunala organisationen.
Tredje kriteriet

”omedelbara insatser”
För att definitionen ”krisläge” ska föreligga ska förhållandena vara av
sådan art att det krävs omedelbara insatser, det vill säga att det inte går
vänta med de insatser som krävs för att hindra eller minska verkningarna
av krisen.
Fjärde kriteriet

”omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen”
Med omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den
kommunala verksamheten avses att det krävs att arbetsgivare bidrar med
personal till andra, krisdrabbade arbetsgivare, i en omfattning som går
utöver befintliga samarbeten.
Såväl kommuner, regioner som kommunalförbund har upparbetade
rutiner kring samarbete med andra aktörer för att hantera både stora och
små situationer. Omfattande insatser som t.ex. stora olyckor eller bränder,
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eller insatser inom hälso- och sjukvård som kräver att även andra hjälper
till hanteras när situationen så kräver.
Normalt hanteras kriser av den ordinarie personalen inom ramen för
ordinarie verksamhet. Om ordinarie personal inte räcker till avropas
personal från de samarbetspartner som arbetsgivaren har, oftast från
angränsande kommuner och regioner.
Krislägesavtalet är inte tillämpligt i dessa avseenden.
För att Krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs att den personal
arbetsgivaren har att förfoga över, det vill säga den egna personalen eller
inhyrd personal, inte räcker till. Vidare är förutsättningen att den
arbetsgivare där krisläge uppstått har uttömt möjligheterna till ytterligare
personal via sina vanliga samarbetspartner och konstaterar att de resurser
som står till förfogande inte räcker till för att hejda eller förhindra
krisläget.
Observera att krislägen kan vara svåra att förutse. Det är inte osannolikt
att det kan konstateras redan i ett tidigt skede att krisläget riskerar att
övergå till katastrof om inte resurser utöver det vanliga tillskjuts. Det är
således inte ett villkor för att krisavtalet ska kunna aktiveras att den
arbetsgivare som behöver hjälp först haft kontakt med sina ordinarie
samarbetspartner. Det räcker med att det står klart att det inte ens med
hjälp av tillgängliga resurser hade krisläget kunnat avhjälpas eller hejdas.
Med kommunal verksamhet avses verksamhet som bedrivs av kommun
eller region i förvaltningsform, genom kommunala företag eller i
kommunalförbund.
§ 3 Bestämmelser i bilaga 2 i förhållande till HÖK
Samtliga underbilagor till AB (bilaga D, E, J, L, M, U samt
Specialbestämmelser för läkare), tillämpas inte under tid då arbetstagare
omfattas av Krislägesavtalet.
§ 4 Bestämmelserna i Krislägesavtalet i förhållande till lokala
kollektivavtal och enskilda överenskommelser
Bestämmelsen innebär att lokala kollektivavtal och enskilda
överenskommelser inte gäller när Krislägesavtalet tillämpas. En
arbetstagare som slutit en enskild överenskommelse med sin
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arbetsgivaren kan inte omfattas av Krislägesavtalet och samtidigt behålla
sin enskilda överenskommelse. Arbetstagaren väljer då att inte omfattas
av Krislägesavtalet.
§ 5 Aktivering och inaktivering av Krislägesavtalet
Aktivering av avtalet
För att detta avtal ska vara tillämpligt krävs att beslut om dess aktivering
sker enligt beskrivningen i denna bestämmelse. Det betyder att en enskild
arbetsgivare inte kan fatta beslut om att aktivera eller inaktivera
Krislägesavtalet. Kontakt tas med SKL/Sobona via SKL:s kontaktcenter
med en begäran om att aktivera Krislägesavtalet.
Vid beskrivningen av på vilket sätt situationen har en omfattande eller
avgörande påverkan på personalförsörjningen behöver arbetsgivaren ange
vilken kompetens som behövs och i vilken omfattning personalresursen
behöver förstärkas eller utökas. Det kan röra sig om att arbetsgivaren
behöver låna in personal från andra arbetsgivare eller att arbetsgivarens
ordinarie personal behöver arbeta på Krislägesavtalets arbetstidsvillkor.
Avtalet kan aktiveras även för den arbetsgivare som bidragit med personal
till andra krisdrabbade arbetsgivare. För det krävs ett beslut enligt samma
ordning som ovan.
Avtalet tillämpas på arbetstagare först efter särskild anvisning från
arbetsgivaren. Avtalet tillämpas endast för de arbetstagare som
arbetsgivaren beslutar ska arbeta i krisläget.
Inaktivering av avtalet
Inaktivering av Krislägesavtalet sker enligt samma principer som gäller
för aktivering. Kontakt tas med SKL/Sobona via Kontaktcenter med en
begäran om att inaktivera Krislägesavtalet.
§ 7 Ändringar och tillägg
Krislägesavtalet är normativt. Detta innebär att det inte är möjligt för
lokala parter att komma överens om avvikelser såsom lokala
kollektivavtal eller enskilda överenskommelser.
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Traktamente
Trakt T gäller för arbetstagare som omfattas Krislägesavtalet.

Bilaga 1 och 2 till Krislägesavtalet
Redogörelsetexterna nedan beskriver bilaga 1 och 2. I de fall
bestämmelserna är identiska i de båda bilagorna görs beskrivningen av
bestämmelsen i bilaga 1. I redogörelsetexten för bilaga 2 görs en
hänvisning till motsvarande bestämmelse i bilaga 1.

Bilaga 1
§ 1 Tillämpningsområde
Bilaga 1 gäller dels för arbetstagare som redan har en anställning hos
arbetsgivaren och omfattas av något av de särskilda kollektivavtalen,
exempelvis RiB och PAN, dels för arbetstagare som vid anställningens
ingående inte redan har en anställning i någon form hos arbetsgivaren.
Arbetstagare som anställs för att utföra arbete på annan ort anställs på
bilaga 1 i Krislägesavtalet. Anställningen sker hos den avsändande
arbetsgivaren.
§ 2 Anställningsform
Arbetstagare anställs, enligt en särskild kollektivavtalsreglerad
tidsbegränsad anställning, för visst arbete. Detta är en avvikelse från lagen
om anställningsskydd (LAS). Anställning kan ingås och gälla tidigast från
och med det att Krislägesavtalet har aktiverats och pågå som längst till
dess att avtalet har inaktiverats. Se ”Avslut av anställningen” (Bilaga 1).
Eventuell anställningsinformation enligt 6 c § LAS ska innehålla uppgift
om att Krislägesavtalet gäller, anställningsform, sysselsättningsgrad, lön
samt var arbetet ska utföras.
§ 3 Allmänna åligganden
Bestämmelsen innebär att arbetstagare är skyldig att utföra de
arbetsuppgifter som arbetsgivaren beslutar om och som är oundgängligen
nödvändiga för att avvärja, avhjälpa eller förhindra det aktuella krisläget.
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§ 4 Arbetstid
Redogörelsetext för a) – f).
Arbetstidslagen (ATL) gäller inte. De arbetstidsregler som gäller regleras
fullt ut i detta avtal. Det betyder exempelvis att ATL:s regler om övertid,
mertid och jourtid inte gäller.
Ordinarie arbetstid
Arbetstagarens ordinarie arbetstid kan uppgå till i genomsnitt 48 timmar
per vecka under en beräkningsperiod som är högst 4 veckor. Under denna
beräkningsperiod kan den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 192
timmar. Den ordinarie arbetstiden kan fördelas olika mellan veckorna i
beräkningsperioden.
Exempel
Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4

Summa

Exempel 1

48 t

48 t

48 t

48 t

=192 t

Exempel 2

56 t

50 t

40 t

46 t

=192 t

Exempel 3

56 t

56 t

40 t

40 t

=192 t

Beräkningsperioden kan inte vara längre än den avtalade
anställningstiden. Har arbetstagaren en anställning som pågår i två veckor
så utgör den tiden beräkningsperioden.
Måltidsuppehåll
Rast kan bytas mot måltidsuppehåll. Måltidsuppehåll ingår i arbetstiden
och innebär att arbetstagaren måste stanna kvar på arbetsplatsen och
avbryta måltidsuppehållet om det krävs.
Arbetstagaren ska ges möjlighet till paus.
Dygnsvila och veckovila
Arbetsgivaren bör eftersträva att den sammanhängande dygnsvilan inte
understiger ett genomsnitt av nio timmar under varje period av 24 timmar
under beräkningsperioden.
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Arbetsgivaren bör eftersträva att den sammanhängande veckovilan inte
understiger 24 timmar under varje period om sju dagar.
Arbetsgivaren måste vid förläggningen av dygnsvila och veckovila
bedöma om arbetstagaren får tillräcklig vila med tanke på arbetsmiljö och
hälsa, men också med hänsyn till verksamhetens kvalitet och säkerhet.
Vid anställningens upphörande
g) Syftet med bestämmelsen är att tillförsäkra arbetstagare vila och
återhämtning inför återgång i arbete.
Under vilotiden utges timlön för 8 timmar. Krisersättning utges inte under
vilotiden eftersom den endast utges för arbetad tid.
§ 5 Anvisad arbetstid
När krisläge råder är det svårt för arbetsgivaren att överblicka behovet av
arbetskraft. Det medför att arbetsgivaren kan behöva göra förändringar i
arbetstidsförläggningen med mycket kort varsel. Arbetsgivaren
anvisar/meddelar löpande när arbete ska utföras. Arbete kan utföras under
dygnets alla timmar och veckans alla dagar, även helgdagar.
§ 6 Särskild nödfallsövertid
Särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
Exempel
Vecka 1

Exempel

Vecka 2

Vecka 3

60 t

37 t

56 t

50 t

40 t

56 t

56 t

40 t

Vecka 4

Summa

Särskild

arb.tid

nödfallsövertid

= 97 t

=1t

=194 t

=2t

=152 t

=8t

arbete 2v
Exempel

48 t

arbete 4v
Exempel
arbete 3v
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Innan nödfallsövertid beordras bör arbetsgivaren undersöka om andra
åtgärder kan vidtas. Det kan exempelvis handla om att ta in annan
arbetstagare som har arbetat färre timmar.
Det är arbetsgivaren som avgör om och när särskild nödfallsövertid ska
utföras.
Vid uttag av särskild nödfallsövertid utgår en förhöjd krisersättning.
§ 7 Lön och ersättning
a) För arbetad tid utgår timlön. Timlönen beräknas på följande sätt:

Överenskommen månadslön
_______________________

= timlön

165
Anmärkning
Semesterersättning enligt SemL ska utges på timlönen.

b) Arbetstagare lönesätts med utgångspunkt i motsvarande yrkesgrupp
hos sin arbetsgivare. När lönen fastställs ska hänsyn tas till arbetstagarens
kvalifikationer och kompetens för det uppdrag som anställningen avser.
Det är också möjligt att ta utgångspunkt i arbetstagarens befintliga
kollektivavtal inom kommun- och regionsektorn, exempelvis ersättning
enligt RiB § 5 mom. 1 eller timlön enligt PAN § 2 punkt 6.
c) För arbetad tid utgår, från första timmen, timlön samt krisersättning
med 120 % av fastställd timlön vilket tillsammans ger 220 % per arbetad
timme. För en arbetstagare som har en överenskommen månadslön och
beräknad timlön enligt a),
d) Vid särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen enligt c) från 120 %
till 150%.
Krisersättningen beräknas på följande sätt:
Fastställd timlön x 220 % = lön och krisersättning
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Exempel:
164 kr per timme x 220 % = 361 kr sammantaget för lön och
krisersättning.
Krisersättningen inkluderar semesterlön och semesterersättning med
belopp som förutsätts i semesterlagen (SemL).
§ 8 Avlöningsförmåner
Med lön avses timlönen.
Avlöningsförmåner avser engångsbelopp för vila, den fastställda
timlönen, krisersättning samt restidsersättning. Några andra
avlöningsförmåner utges inte.
Avlöningsförmånerna ligger bland annat till grund för vad som utgör
pensionsgrundande lön.
§ 9 Utbetalning av lön och ersättning
Lön och ersättning utbetalas månadsvis enligt arbetsgivarens ordinarie
utbetalningsrutiner. Det innebär i de allra flesta fall att lön och
ersättningar som tjänas in under månad 1 betalas ut under månad 2. Med
arbetsgivarens utbetalningsrutiner innebär det att lön och ersättningar
betalas ut någon av de sista 5 dagarna i månaden, om inte andra
utbetalningsdagar fastställts.
En arbetstagare som avhåller sig från arbete utan att ha fått ledigt eller
inte kan styrka giltigt förfall, ska för denna tid avstå samtliga
avlöningsförmåner.
§ 10 Anmälan om tjänstgöringshinder
Arbetstagaren är skyldig att omedelbart anmäla till arbetsgivaren när
tjänstgöringshinder föreligger på grund av sjukdom, olycksfall eller
arbetsskada samt när/om arbetstagaren kan återgå i arbete. Arbetsgivaren
kan begära att arbetstagaren lämnar ett skriftligt intyg utfärdat av läkare
eller tandläkare.
Det är ur säkerhetssynpunkt viktigt att arbetsgivaren känner till vilka
arbetstagare som är frånvarande.

10

§ 11 Sjuklön
Vid beräkning av sjuklön enligt SjLL gäller följande.
Det som i 6 § SjLL anges som ”lön och andra anställningsförmåner” är
enbart den beräknade timlönen enligt § 7 a), det vill säga 1/165 av den
överenskomna månadslönen. Sjuklön utges enligt 7 § SjLL under
sjuklöneperioden avseende den lön som arbetstagaren gått miste om till
följd av nedsättning av arbetsförmågan.
§ 12 Avstängning
1. Arbetstagare kan på grund av förseelse tillfälligt tas ur arbete. För denna
tid ska arbetstagaren avstå samtliga avlöningsförmåner enligt § 8.
Exempelvis kan en arbetstagare som kommer till arbetsstället påverkad
av alkohol eller droger inte utföra sitt uppdrag och kan därmed tas ur
arbete. För den tid som arbetstagaren inte utför arbete innehåller
arbetsgivaren lön och ersättningar som anges i § 8 i denna bilaga.
Vanligen tas en arbetstagare ur arbete enstaka arbetspass.
2. En arbetstagare som på sannolika skäl misstänks för, eller
bevisligen gjort sig skyldig till, svårare fel eller försummelser i
arbetet kan stängas av efter beslut från arbetsgivaren. Arbetsgivaren
får besluta om att innehålla avlöningsförmåner enligt § 8.
Exempelvis kan en arbetstagare som misstänks ha stulit eller
åsamkat en annan person skada fysiskt eller psykiskt, eller
befunnits skyldig till en sådan gärning, stängas av.
Avlöningsförmånerna enligt § 8 i denna bilaga kan innehållas av
arbetsgivaren om denne bedömer att försummelsen är uppenbar.
Vid misstanke bör arbetsgivaren överväga att låta arbetstagaren
behålla avlöningsförmånerna.
3. Arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att
förhindra spridning av smitta. Under ett sådant förbud behåller
arbetstagaren lön enligt § 7 a). Arbetsgivaren kan ensidigt besluta
om åtgärd om den är nödvändig från smittskyddssynpunkt.
4. En arbetstagare kan meddelas förbud att arbeta av medicinska skäl,
i avvaktan på resultat av beordrad läkarundersökning. Under ett
sådant förbud behåller arbetstagaren 77,6 % av lönen enligt § 7 a).
En arbetstagare är på arbetsgivarens begäran skyldig att genomgå
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läkarundersökning. En arbetstagare som uppmanas att genomgå
sådan läkarundersökning, och omständigheterna är sådana att det
anses nödvändigt att denne avhåller sig från arbete i väntan på
resultat av undersökningen, har rätt till ersättning enligt ovan.
5. Arbetsgivaren ska informera berörd lokal arbetstagarorganisation
om arbetstagares avstängning eller förbud att arbeta. Det ska ske så
snart som möjligt med hänsyn till den situation som råder under
tillämpning av detta avtal.
Anmärkning
Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ MBL vilket betyder att
förhandlingsskyldighet inte föreligger vid avstängning.

§ 13 Restidsersättning
Arbetstagare som för arbetsgivarens räkning reser utanför ordinarie
verksamhetsort på tid som inte är ordinarie arbetstid får restidsersättning.
Med ordinarie verksamhetsort menas den ort där arbetsplatsen är förlagd
samt det geografiska område inom vilket verksamheten bedrivs genom
samverkansavtal med andra arbetsgivare som kan vara kommuner,
regioner, kommunalförbund eller kommunala företag.
Väntetid som beror på ett tillfälligt uppehåll eller avbrott i resan likställs
med restid.
Restidsersättning utges endast för restid och väntetid som sammanlagt
uppgår till minst 30 minuter per resa.
Restidsersättning utges med 75 % av den beräknade timlönen enligt § 7 a).
Krisersättning utges inte för restid.
I restidsersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp
som förutsätts i semesterlagen (SemL).
Arbetstagare får restidsersättning enbart för resa till och från
förrättningsstället från ordinarie verksamhetsort. Restidsersättning utges
inte mellan 22.00-06.00 om arbetstagaren disponerar en
sovplats. Sovplats kan erhållas av arbetsgivaren, antingen på färdmedlet
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eller i överenskommen logi. Det kan också vara logi genom
arbetstagarens försorg som godkänts av arbetsgivaren i förväg.
Restidsersättning utges endast för restid och väntetid som är försvarlig
med hänsyn till det avsedda uppdraget, och kommunikationsmöjligheterna.
Restid och väntetid summeras per kalendervecka och avrundas uppåt till
närmaste hel- eller halvtimme.
En arbetstagare vars resa är förenad med någon form av ansvar anses
utföra arbete och ska ersättas med timlön under restiden. Krisersättning
utgår inte för den tiden. Det kan exempelvis röra sig om att arbetstagaren
har ansvar för att arbetsfordon transporteras till och från platsen.
§ 14 Avslut av anställning
Anställningen upphör utan uppsägning när anställningsavtalet löper ut.
Om Krislägesavtalet inaktiveras under en pågående anställning så upphör
den vid det aktuella arbetspassets slut.
För att arbetstagare som har rest till annan ort ska få restidsersättning för
hemresa består anställningsförhållandet till dess att arbetstagaren har
återvänt till sin bostad. För restiden gäller villkoren enligt §13.
Anställningar som överstiger 14 dagar kan sägas upp av arbetsgivaren
eller arbetstagaren innan den avtalade anställningstiden löper ut med en
uppsägningstid om 7 dagar.
En anställning kan avslutas i förtid på arbetstagarens begäran av skäl som
anges i lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Bilaga 2
§ 1 Tillämpningsområde
Krislägesavtalet tillämpas på arbetstagare först efter särskild anvisning
från arbetsgivaren.
För att bilagan ska kunna tillämpas på en arbetstagare som anvisats utföra
arbete måste Krislägesavtalet vara aktiverat.
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Denna bilaga får tillämpas som högst i fyra veckor på varje arbetstagare.
Tiden kan vid behov förlängas efter beslut av arbetsgivaren.
Arbetstagare som redan är anställda hos arbetsgivaren enligt
kollektivavtal HÖK/ÖLA och anvisas att utföra arbete på annan ort
kvarstår i sin anställning hos avsändande arbetsgivare.
§ 2 Allmänna åligganden
När Krislägesavtalet har aktiverats föreligger fara för liv, hälsa eller
egendom. Det kan röra sig om händelser så som exempelvis
olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer som bränder
och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller -hot.
Arbetsgivarna inom kommun- och regionsektorn har ett särskilt ansvar för
att upprätthålla viktiga samhällsintressen så som exempelvis sjukvård,
kommunikation och annan samhällsservice samt att skydda medborgarna.
Detta ställer krav på att arbetsgivarna kan bemanna verksamheten vid
dessa situationer.
Utgångspunkten är alltid att arbetstagaren sysselsätts inom ramen för sina
allmänna yrkeskvalifikationer hos den egna arbetsgivaren. Om situationen
ändå inte kan lösas, kan arbetsgivaren behöva anvisa annan arbetstagare
att utföra arbete som denne vanligtvis inte utför.
En arbetsgivare kan i vissa fall behöva låna ut personal till en krisdrabbad
arbetsgivare för att lösa krisläget. Utgångspunkten är att situationen löses
genom att arbetstagare frivilligt åtar sig uppdraget men om frivillighet
inte löser situationen kan arbetstagare beordras att utföra arbete på annan
ort än där arbetstagaren normalt arbetar.
Arbetstagare hos den berörda arbetsgivaren är skyldig att utföra de
arbetsuppgifter, som arbetsgivaren beslutar om och som är oundgängligen
nödvändiga för att avvärja, avhjälpa eller förhindra den aktuella
krislägessituationen. Denna bestämmelse ska tillämpas förutsatt att det
inte föreligger hinder i speciallagstiftning, myndighetsföreskrift etc. (krav
på legitimation, behörighet, viss utbildning).
Observera att gällande lagstiftning och föreskrifter kan medföra
skyldigheter som går utöver arbetsskyldigheten i denna bestämmelse.
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Exempel 1
En omfattande översvämning drabbar en kommun med omfattande skador
på vägar, järnvägar, elnät, byggnader, vatten och avlopp m.m.
Kommunen bedömer att en krisläge föreligger och att det innebär en
omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen. SKL och
Sobona har fattat beslut om att Krislägesavtalet ska aktiveras.
All personal hos den drabbade kommunen behöver hjälpa till för att
evakuera skolor, gruppboenden, vårdinrättningar och att upprätta
tillfälliga uppsamlingsplatser för medborgare. Insatsen kräver att lärare
omhändertar chockade och skadade elever och håller dem kvar på plats
under flera dygn. Vidare krävs att socialsekreterare och vaktmästare
distribuerar vatten och mat och upprättar tillfälliga sovplatser. Skadorna
till följd av översvämningen förhindrar transport av skadade personer till
sjukhus eller annan vårdinrättning. Detta innebär att läkare,
sjuksköterskor och annan vårdpersonal måste ta sig till det drabbade
området och vårda patienter på plats.
Ledningspersonal som leder insatserna ansvarar för arbetet på plats så
länge krisläge pågår.
Arbetsgivaren ska enligt anmärkning 1 ta hänsyn till om arbetstagaren i
ett visst fall har giltigt skäl att inte utföra arbete på annan ort. Exempel på
giltiga skäl är bl.a. att arbetstagaren inte har möjlighet att få barnomsorg
den aktuella tidpunkten.
Exempel 2
Den krisdrabbade kommunen i exemplet ovan signalerar att den behöver
hjälp från andra kommuner och regioner. Flera arbetsgivare inom
kommunsektorn beslutar att skicka personal för att bistå i arbetet. Om
dessa arbetsgivare inte får ihop tillräckligt mycket personal genom att
arbetstagarna anmäler sig frivilligt för arbete på annan ort kan
arbetsgivaren beordra arbetstagare att arbeta i den krisdrabbade
kommunen. För inlånad personal tillämpas Krislägesavtalet.
Ett nytt moment kommer att införas i AB § 6 som innebär att arbetsgivare
kan anvisa arbetstagare att arbeta enligt förutsättningarna som gäller i
Krislägesavtalet.
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§ 3 Arbetstid
Redogörelsetext för a) – f) se Arbetstid, bilaga 1.
g) Syftet med bestämmelsen är att tillförsäkra arbetstagaren vila och
återhämtning inför arbetstagarens återgång till ordinarie
anställningsvillkor. Om dagen efter det sista arbetspasset på
krislägesavtalet är en arbetsfri dag så anses den dagen utgöra vila. Om
arbetstid däremot är förlagd i ordinarie schema ska arbetsgivaren lägga ut
vila så att 24 timmar uppnås.
Under vilotiden utges arbetstagarens månadslön. Krisersättning utges inte
under vilotiden eftersom den endast utges för arbetad tid.
§ 4 Anvisad arbetstid
Se Anvisad arbetstid, bilaga 1.
§ 5 Särskild nödfallsövertid
Se Särskild nödfallsövertid, bilaga 1.
§ 6 Lön och ersättning
a) En arbetstagare som utför arbete inom Krislägesavtalets villkor
behåller sin månadslön exklusive de ersättningar och tillägg som
utges inom ramen för den ordinarie anställningen, t ex ersättning
för obekväm arbetstid, jour, beredskap, övertid och förskjuten
arbetstid.
b) För arbetad tid utöver ordinarie arbetstidsmått utgår timlön
beräknad till 1/165 av arbetstagarens månadslön.
En arbetstagare som i sin ordinarie anställning har en arbetstid
motsvarande 40 tim/vecka och arbetar enligt detta avtal 48
tim/vecka, erhåller för de överskjutande 8 timmarna en timlön som
är 1/165 av månadslönen.
Anmärkningar
1. Med ordinarie arbetstidsmått avses det arbetstidsmått som arbetstagaren
har i sin ordinarie anställning på HÖK/ÖLA.
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2. Vid deltidsanställning ska månadslönen räknas upp till motsvarande
heltidslön.
3. För arbetstagare med timlön gäller överenskommen timlön.

c) Utöver lön enligt a) och b) utges krisersättning med 120 % av
arbetstagarens timlön för arbetad tid beräknad till 1/165 av
arbetstagarens månadslön,
eller, för timavlönad arbetstagare, krisersättning med 120 % av
arbetstagarens timlön,
vilket tillsammans ger 220 % per arbetad timme.
Det beräknas enligt följande:
Fastställd timlön x 220 % = lön och krisersättning.
d) Vid särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen enligt c) från 120
% till 150%.
Det beräknas enligt följande:
Fastställd timlön x 250 % = lön och krisersättning vid särskild
nödfallsövertid.
Exempel:
164 kr per timme x 220 % = 361 kr sammantaget för lön och
krisersättning.
Krisersättningen inkluderar semesterlön och semesterersättning med
belopp som förutsätts i semesterlagen (SemL).
Krisersättning ska ligga till grund för intjänande av kommunala
tjänstepensionsförmåner.
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§ 7 Avlöningsförmåner
Med lön avses månadslön och/eller timlön.
Avlöningsförmåner avser månadslönen och/eller den fastställda timlönen,
krisersättning samt restidsersättning. Några andra avlöningsförmåner
utges inte.
§ 8 Restidsersättning
Se Restidsersättning, bilaga 1.

Övrigt
Sjukdom
Arbetstagare som arbetar enligt Krislägesavtalets bilaga 2 återgår till sina
ordinarie anställningsvillkor enligt HÖK/ÖLA vid sjukdom. Det innebär
att arbetstagaren omfattas av HÖK/ÖLA:s bestämmelser vid sjukdom från
den tidpunkt arbetstagaren anmäler sjukdom.
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Beslut
2019-06-24

1(4)
456-1771-2019

Enligt sändlista

Anders Leijon
Krisberedskapshandläggare
010-2233287
anders.leijon@lansstyrelsen.se

Tillsynsanteckningar, Räddningstjänsten Enköping/Håbo
Beslut
Länsstyrelsen bedömer att Räddningstjänsten Enköping/Håbo uppfyller lagens krav i
delar som tillsynen omfattat, se vidare under Motivering till beslutet.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) svarar länsstyrelsen för
tillsynen inom länet, över efterlevnaden av denna lag och förskrifter som meddelats med
stöd av denna lag.
Den 2 maj 2019 genomförde länsstyrelsen med stöd av ovanstående lag, tillsyn av
räddningstjänstförbundet Enköping/Håbo (RTJ), förbundet ansvarar för verksamheten i
Enköpings- och Håbo kommun.
Deltagare:
Christer Nyström

Ordf. Förbundsdirektion

Rickard Westning

Räddningstjänsten Enköping/Håbo

Cecilia Fager

Räddningstjänsten Enköping/Håbo

Ulf Öberg

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB

Johan von Knorring

Länsstyrelsen i Uppsala län

Jimmy Sörensen

Länsstyrelsen i Uppsala län

Anders Leijon

Länsstyrelsen i Uppsala län

Tillsynen omfattade följande områden:




Sotningspliktiga objekt
Rådgivning och information inom området
Egenkontroll och uppföljning av verksamheten
POSTADRESS 751 86 UPPSALA GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Rengöring och brandskyddskontroll
Delegation brandskyddskontroll
Eldstads- och imkanalsrelaterade bränder

Sotningspliktiga objekt.
RTJ äger och har tillgång till kontrollboken för sotningsobjekt efter nytt avtal, nya objekt
överförs automatiskt från en kommun till sotaren, för den andra får man efterfråga
informationen. Installationsbesiktningar skickas alltid till byggnadsnämnden och
slutbesked införs i konrollboken. Man uppger att detta fungerar bra.
Skorstensfejarmästaren anmäler misstänkt olovliga installationer till byggnadsnämnden.
Likvärdig bedömning
I mötesforumet ”Myndighetsgruppen” träffas tjänstemän från räddningstjänsten,
byggnadsnämnden, miljö och sotarna vilket säkerställer att likvärdiga bedömningar görs,
detta sker även genom räddningstjänstens tekniska bedömningar i byggprocessen.
Samtlig personal som genomför brandskyddskontroll har genomgått MSB:s
behörighetsutbildning.
Rådgivning och information
Vid sotning och brandskyddskontroll (BSK) är det avtalat med entreprenören informera
om skäligt brandskydd och att ”elda rätt”. På räddningstjänstens hemsida finns
information som berör sotning och brandskyddskontroll. Inom Myndighetsgruppen –
brand träffas tjänstemän från byggnadsnämnden, miljö, räddningstjänsten och
sotningsverksamheten för att utbyta information och kunskap.
Uppföljning
Sotningsverksamheten följs upp vid protokollförda uppföljningsmöten två gånger per år.
Att sotning och BSK genomförs enligt frister kontrolleras genom stickprovskontroller vid
dessa möten. RTJ och Skorstensfejarmästaren har löpande kontakt vid behov avseende
frågor, klagomålshantering, myndighetsutövning och medgivanden om egensotning.
Delegation
Samtliga brandskyddskontrollanter är personligt delegerade enligt delegationsordning.
Vid uppföljningsmöten med sotningsgruppen förtydligas ansvar och befogenheter för de
som är delegerade.
Brandutredningar
Det finns en PM med riktlinjer som beskriver information till ägaren/nyttjaren av berörd
eldstad. Riktlinjerna beskriver även hur räddningscentralen ska kontakta och informera
skorstensfejarmästaren om att brandskyddskontroll ska utföras på eldstaden.
Brandutredning genomförs då man ser att det finns något att lära av händelsen.
Lärdomar från brandutredningar rapporteras till skorstensfejarmästaren och kan även
redovisas inom Myndighetsgruppen brand.
POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Motivering till beslutet
Efter räddningstjänstens redovisning hur sotningsverksamheten följs upp, dels genom
inkomna skriftliga svar och dokument till länsstyrelsen inför tillsynsbesöket och genom
dialog kring frågorna under besöket menar länsstyrelsen att räddningstjänsten uppfyller
lagens krav inom området sotning/rengöring och brandskyddskontroll.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Följande kapitel och paragrafer i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor:



3 kap. 1§



3 kap. 3§



3 kap. 2§





5 kap. 2§
3 kap. 6§ andra stycket
3 kap. 10§

3 kap. 4§

Information
Inför besöket har följande dokument tillställts länsstyrelsen.







Minnesanteckningar Uppföljningsmöte sotning, 2018:3 2018-10-11
Minnesanteckningar Uppföljningsmöte sotning, 2019:1 2019-04-11
Olycksutredning utredningsrapport – brand. Brand på vind, Tillinge Vela 2,
Enköpings kommun, 2018-02-16
Statistik 2019 Enköping-Håbo 2019-04-01
Uppdatering Tillsynsregister,_loggbok
Skriftliga svar på länsstyrelsen frågeställningar

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. försvarsdirektör Johan von Knorring med
krisberedskapshandläggare Anders Leijon som föredragande. Medverkande har även
Jimmy Sörensen handläggare krisberedskap varit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Sändlista:
Förbundsdirektionen

raddningstjansten@rtjeh.se

Kopia:
Rickard Westning

rickard.westning@rtjeh.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap registrator@msb.se

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ENKÖPING-HÅBO

2019-08-26
DNR-3627

Rickard Westning
E-post: rickard.westning@rtjeh.se
Tfn: 0171-47 56 01

Svar på kompletterande frågor till årsuppföljning LSO
För att fullgöra uppgifterna enligt länsstyrelsernas uppdrag 3 i regleringsbrev för 2019 önskar
länsstyrelsen svar på frågeställningarna nedan. Svaret utgör komplement till det underlag som MSB
får in genom årsuppföljningar från kommuner och länsstyrelser avseende lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO).
Svaren på frågorna kommer att utgöra underlag för en länsövergripande bedömning av
kommunernas arbete enligt LSO. Svaren nedan avser Räddningstjänsten Enköping-Håbo och avser
verksamheten i kommunerna Enköping och Håbo.
Bedömningen ska länsstyrelsen redovisa till MSB senast 31 oktober 2019. Länsstyrelsen emotser en
redogörelse av räddningstjänstens arbete utifrån frågeställningarna senast 22 september 2019.

Styrning och uppföljning
Hur fortskrider arbetet och vilka resultat har uppnåtts?
Handlingsprogram och plan för tillsyn beslutas för varje mandatperiod. Dokumenten är styrande för
förbundets verksamhet och bryts varje år ned till mål i en verksamhetsplan. I samband med
framtagande av handlingsprogrammet tas statistik fram för föregående period. Den samlade bilden
är att antalet insatser följer befolkningstillväxten med viss variation mellan åren. Nedbrutet på
enskilda händelser t ex dödsbränder eller brand i vårdboenden blir siffrorna oerhört små och
förekommer inte ens årligen. Orsakerna är ofta slumpmässiga snarare än systembundna vilket gör
dem svåra att förebygga.
Struktur för olycksundersökning finns med utredningar i flera nivåer och en kompetensutvecklingsplan för utredare. Erfarenheter från insatser registreras i förbundets system för incidentrapportering
för att utveckla den operativa verksamheten och göra förebyggande punktinsatser.

Brandförebyggande verksamhet – Tillsyn över den enskildes brandskydd
Hur fortskrider arbetet och vilka resultat har kommunerna uppnått?
Tillsynsplanen anger volymmål för tillsynsverksamheten. Under 2019 ska totalt 220 tillsyner
genomföras. Delårsresultatet antyder att volymmålet troligtvis inte kommer att uppnås i år. Enligt
prognosen kommer ca 80% av det totala volymmålet att uppnås.
Räddningstjänsten lägger stor vikt vid att åstadkomma effekt (förbättrat brandskydd) genom vår
tillsynsverksamhet. Varje tillsynsbesök som föranlett anmärkning i protokoll följs upp genom
återbesök på plats (i normalfallet 2-4 veckor efter första tillsynsbesöket). Vid återbesöket
kontrolleras om tidigare uppmärksammade brister har åtgärdats. Brister som kvarstår föranleder ett
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myndighetsbeslut vilket motparten informeras om vid återbesöket. För vissa kvarstående brister förs
en dialog och en överenskommelse träffas om tidpunkt för när bristen förväntas vara åtgärdad. Efter
detta datum genomförs ny uppföljning. Kvarstår bristen efter överenskommet datum fattas
myndighetsbeslut med krav om åtgärd.
Att det lokala volymmålet i år inte förväntas uppfyllas beror på tillfällig resursbrist. Ett arbete
genomförs nu i syfte att skapa en stabil organisation för tillsynsverksamhetens kompetensförsörjning. I det ligger såväl att tillföra nya resurser som att kompetensutveckla nuvarande
bemanning. Behovet är klarlagt och resurserna ska tillföras. Nuvarande bemanning kompetensutvecklas kontinuerligt enligt fastställd kompetensutvecklingsplan.
Mättal för tillsynsverksamhetens effekt, kvalitet och produktion finns och följs årligen upp.

Brandförebyggande verksamhet – information och rådgivning
Hur fortskrider arbetet och vilka huvudsakliga aktiviteter har genomförts?
Kommunerna har ca 40 bränder i bostad per år. Sedan 2010 har 3 personer omkommit i
bostadsbränder. Fokus för den förebyggande verksamheten har varit att öka medvetenheten med
riskerna i hemmet och minska konsekvenserna av de bostadsbränder som inträffar. Detta sker
genom kampanjer i samband med större evenemang samt tillsyn i flerbostadshus.
I övrigt har förbundets förebyggande verksamhet fokus på barn och ungdomar samt
kommunanställda. Resultatet av detta arbete är få anlagda bränder i skolor och små konsekvenser av
tillbud i kommunala verksamheter.

Räddningstjänstverksamheten
Hur fortskrider arbetet och vilka resultat har kommunerna uppnått?
Förbundet har utökat beredskapen i Skokloster i takt med att tätorterna växer. Bålsta har förstärkt
bemanning dagtid. Räddningsvärn har organiserats på öarna Arnö och Bryggholmen i Mälaren.
Genom gemensam organisation för larm och ledning i Stockholm och Uppsala län utnyttjas de
gemensamma resurserna gränslöst vilket ger ökad förmåga för större händelser.
För samband används rakel-systemet fullt ut. Förbundet har de senaste åren utvecklat säkerheten
vid arbete på väg samt rutiner och utrustning för skogsbränder. För insatser i kommunernas mer
komplexa objekt revideras nu befintliga insatsplaner och studiebesök genomförs.
För kvalitetssäkring av förmågan till olika insatser genomförs regelbundna bedömningsövningar som
ett led i förbättrade rutiner och övningsverksamhet.
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Räddningstjänstverksamhet – ledning
Hur fortskrider arbetet och vilka resultat har uppnåtts?
Samarbetet i en gemensam räddningsregion för Stockholms och Uppsala län ger tillgång till en
gemensam räddningscentral med lednings- och stabsförmåga. Enskilda mindre händelser leds av
lokala befäl som kompetensutvecklas i regionala befälsutbildningar.
Vid större händelser och flera parallella händelser nyttjas resurser från hela regionen genom avtal
om gränslös samverkan. Resurssättning hanteras i en gemensam räddningscentral. Där sker även
samverkan med de aktörer som kan bidra med resurser eller kunskap.
Lokalt sker samverkan främst med polis, ambulans och kommunerna.

Kommunal samverkan
Hur fortskrider arbetet och vilka resultat har kommunerna uppnått?
Räddningstjänsten är en del av kommunernas krisberedskap. De delar som är bäst utvecklade är
informationsutbytet mellan räddningscentralen och kommunernas krisorganisationer, arbetet med
Posom och stödgrupper för psykosocialt omhändertagande. Räddningstjänsten är även delaktig i
kommunernas arbete kring social oro och utbildar alla kommunanställda i HLR, brandskydd och SBA.
Förbundet har utvecklat förmåga till transporter i svår terräng eller väderförhållanden både i krigsoch fredstid.
Kommunernas fastighetsavdelningar har utvecklat kommunernas struktur för systematiskt
brandskyddsarbete i samråd med räddningstjänsten.
Samarbete är också initierat kring nödvattenförsörjning och ansvarsfrågan kring
brandvattenförsörjning. Ett annat utvecklingsområde som är påbörjat är samutnyttjande av personal
för att bättre kunna upprätthålla beredskap på RIB-stationerna.

Personal och kompetensutveckling
Hur fortskrider kommunernas arbete och vilka resultat har kommunerna uppnått?
Omsättning på RIB-personal skapar ökande utbildningskostnader. Målsättningen är att all RIBpersonal ska utbildas av MSB. I väntan på utbildning genomförs lokal preparandkurs och därefter
fortbildning och arbetsledarutbildning. Förbundet har en RIB-station som har gjort temporära avsteg
från beslutad beredskap.
Utryckande heltidspersonal består till 5 % av kvinnor. Det är en utmaning att få kvinnliga sökande.
Särskilt på RIB-stationerna är det strategiskt viktigt att få fler kvinnliga sökande. RIB-stationerna är
vid sidan av SMO-utbildningen en viktig rekryteringsbas till tjänster som heltidsbrandmän.
Förbundets personalsammansättning påverkas av examinerade från SMO-utbildningen.
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Räddningstjänst under höjd beredskap
I vilken omfattning har arbetet påbörjats avseende de uppgifter som åligger kommunerna i syfte att
skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av krig. Kommunens organisation
för räddningstjänst under höjd beredskap ska som framgår av lag (2003:778) om skydd mot olyckor:
• ansvara för upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
• indikering och sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel
• delta i åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd

Enköping 2019-09-12

Rickard Westning
Förbundschef
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Utfall halvår Räddningstjänsten 2019
Ansvar 9899 är avsatta medel för att täcka ännu ej bokade PO vilket innebär att utfallet ska räknas bort från resultatet på sista raden.
Medlemsbidraget ingår inte i sammanställningen. Verksamhetens budget nedan är 120 tkr lägre än medlemsbidraget (resultat 240 tkr på helår).
Semesterlöneskuld är bokad till T1 vilket påverkar resultatet för perioden negativt med 870 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. Målet för helåret är att
semesterlöneskulden är oförändrad. Uttaget sker under sommaren och påverkar resultatet vid T2.
Ansvar 9800: I utfallet saknas löneskatt för utbetalda pensioner (-65 tkr). Intäkt för falska automatiska brandlarm i juni är ännu inte bokade (+120 tkr).
Ansvar 9850: Avsättning för hyra av nya brandstationen i Örsundsbro påverkar resultatet men kostnaden har ännu inte uppstått (-425 tkr).
Utfallet för halvåret är därmed ca -870 tkr mot budgeterade 120 tkr. Med förändring av semesterlöneskuld oräknad är resultatet 0 tkr.

Utfall mån 7 Räddningstjänsten 2019
Ansvar 9899 är avsatta medel för att täcka ännu ej bokade PO vilket innebär att utfallet ska räknas bort från resultatet på sista raden.
Medlemsbidraget ingår inte i sammanställningen. Verksamhetens budget nedan är 140 tkr lägre än medlemsbidraget (resultat 240 tkr på helår).
Semesterlöneskuld är bokad till T1 vilket påverkar resultatet för perioden negativt med 870 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. Målet för helåret är att
semesterlöneskulden är oförändrad. Uttaget sker under sommaren och påverkar resultatet vid T2.
Ansvar 9800: I utfallet saknas löneskatt för utbetalda pensioner (-75 tkr). Intäkt för falska automatiska brandlarm i juni-juli är ännu inte bokade (+240 tkr).
Ansvar 9850: Avsättning för hyra av nya brandstationen i Örsundsbro påverkar resultatet men kostnaden har ännu inte uppstått (-500 tkr).
Utfallet för halvåret är därmed ca -1 010 tkr mot budgeterade 140 tkr. Med förändring av semesterlöneskuld oräknad är resultatet -140 tkr.

Utfall T2 Räddningstjänsten 2019
Medlemsbidraget ingår inte i sammanställningen. Verksamhetens budget nedan är 160 tkr lägre än medlemsbidraget (resultat 240 tkr på helår).
Semesterlöneskuld är bokad till T2 vilket påverkar resultatet för perioden positivt med 355 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. Målet för helåret är att
semesterlöneskulden är oförändrad.
Ansvar 9850: Avsättning för hyra av nya brandstationen i Örsundsbro påverkar resultatet (-570 tkr).
Utfallet för T2 är därmed ca -385 tkr mot budgeterade 160 tkr. Med förändring av semesterlöneskuld oräknad är resultatet -740 tkr.

