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Protector:

14 908:-/Brandfordon

10 950:-/Lätt brandfordon (Pickup)

Totalt anbud 1 242 tkr för 

Enköpings kommun & Rtj



Anbud från LF 1 435:-/brandbil 

Totalt anbud 1 262 tkr för 

Enköpings kommun & Rtj



Räddningstjänstens försäkringskostnad 2021-2023

Kostnad 2020 Antal Kr/bil Protector Kr/bil LF

Personbil 5 2 624 13 118 4 397 21 985

4-hjuling 3 1 459 4 376 1 253 3 759

Lätt lastbil 1 2 624 2 624 3 842 3 842

Avställd lätt lastbil 1 909 909 244 244

Lätt Brandfordon (Pickup) 12 10 950 131 395 3 842 46 104

Brandfordon 15 14 908 223 621 1 435 21 525

Lätt släp 9 823 7 407 244 2 196

Lastbil 2 13 311 26 623 13 427 26 854

Avställt släp 2 360 720 420 840 Diff

Totalt: 102 009 410 792 127 349 283 443



• MSB ersätter Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet av Räddningstjänst

• HP har valfri löptid och struktureras enligt särskild föreskrift

• HP begränsas mer till räddningstjänst

• Formellt beslut krävs för att inleda Räddningsinsats

• Olycksundersökningar ska rapporteras till MSB

• Kravet på skriftlig redogörelse av brandskyddet utgår

• Kommuner ska ha tillgång till större ledningssystem enligt särskild föreskrift

Sammanfattning av förändringar i LSO

För direktionen att hantera:

Tidsplan för nytt Handlingsprogram enligt nya föreskrifter



1 kap. Inledande bestämmelser  

1 §   Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor. 

2 §   Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna 
skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom eller miljön. 

Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 4 kap. 1-4 §§ utan att det 
har inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en olycka. 

Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med 
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 
insatsen och omständigheterna i övrigt. 

I denna lag behandlas endast sådana räddningsinsatser som avses i denna paragraf. 

3 §   Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

3 a §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna 
ansvarar för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att 
förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder 
och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra 
allvarliga skador. 
Lag (2020:882). 

4 §   Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). Lag (2017:53). 

5 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Länsstyrelserna skall genom rådgivning och 
information stödja kommunerna i deras verksamhet enligt denna lag. 

5 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska på 
nationell nivå främja att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen 
följs. 

Myndigheten ska också samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem med råd och 
information i deras verksamhet enligt denna lag. Lag (2020:882). 

 

  



2 kap. Enskildas skyldigheter  

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byg gnader och 
andra anläggningar  

3 §   /Upphör att gälla U:2021-01-01 genom lag (2020:882)./ Ägare av byggnader eller andra 
anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör 
ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en 
redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som 
behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. 

Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar 
verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren 
av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne 
skall kunna fullgöra sin skyldighet. Redogörelsen skall lämnas in till kommunen. 

3 kap. Kommunens skyldigheter  

Förebyggande verksamhet  

3 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ En kommun skall ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet. 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 hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur 
den planeras. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan 
programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse 
i saken. 
Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare 
riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande 
församlingen. 

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den myndighet som 
regeringen bestämmer besluta om ändring av ett handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet. 

3 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet. I programmet ska kommunen ange 
   1. målen för verksamheten, 
   2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och 
   3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. 

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i 
programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. 
Lag (2020:882). 

 



Räddningstjänst  

8 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ 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. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan 
programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse 
i saken. 
Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare 
riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande 
församlingen. 

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den myndighet som 
regeringen bestämmer besluta om ändring av ett handlingsprogram för räddningstjänst. 

8 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ En kommun ska ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänst. I programmet ska kommunen ange 
   1. målen för verksamheten, 
   2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och 
   3. förmågan att 
      a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka, 
      b) genomföra flera samtidiga räddningsinsatser, 
      c) genomföra omfattande räddningsinsatser, och 
      d) utöva ledning i räddningstjänsten. 

Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. 
Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd beredskap. 

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i 
programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. 
Lag (2020:882). 

 

Inledande av räddningsinsats  

8 a §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Räddningschefen beslutar om huruvida en 
räddningsinsats ska inledas. 

Om en räddningsinsats ska inledas ska räddningschefen utse en räddningsledare som leder 
insatsen. Lag (2020:882). 

  



Efterföljande åtgärder  

10 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen 
se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

Den som utför en undersökning enligt första stycket har rätt att få tillträde till olycksplatsen. 
Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs. 

10 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till 
att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

Den som utför en sådan undersökning har rätt att få tillträde till olycksplatsen. 
Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs. 

Efter avslutad undersökning ska kommunen skicka en undersökningsrapport till Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad 
undersökningsrapporten ska innehålla. Lag (2020:882). 

Organisation  

12 §   /Upphör att gälla U:2021-01-01 genom lag (2020:882)./ En kommun får träffa avtal 
med en annan kommun om att de uppgifter som kommunen har enligt denna lag helt eller 
delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun 
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. 

En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt en anställd i 
den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden, dock inte i sådana ärenden som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). 
Bestämmelserna i 6 kap. 28-32 §§ och 40 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till 
nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut. 
Lag (2017:745). 

15 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Den personal som ingår i en kommuns organisation 
för räddningstjänst skall vara anställd i egen eller annan kommun eller i ett 
kommunalförbund. Kommunen får överlåta åt någon annan att göra räddningsinsatser som 
kräver särskild kompetens. 

I organisationen för räddningstjänst kan också ett räddningsvärn ingå. Ett räddningsvärn 
består av personal som uttagits med tjänsteplikt. 

Om det vid en anläggning i kommunen har organiserats en särskild enhet för insatser vid 
anläggningen, får kommunen träffa avtal med ägaren eller nyttjanderättshavaren till 
anläggningen om att enheten skall ingå i kommunens organisation för räddningstjänst. En 
sådan enhets räddningsinsatser är att anse som kommunal räddningstjänst enligt denna lag 
också när insatserna görs inom den egna anläggningen. 



15 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Den personal som ingår i en kommuns organisation för 
räddningstjänst ska vara anställd i egen eller annan kommun eller i ett kommunalförbund. 
Kommunen får överlåta åt någon annan att vidta inledande begränsade åtgärder vid 
räddningsinsatser eller vidta räddningsinsatser som kräver särskild kompetens. 

I organisationen för räddningstjänst kan också ett räddningsvärn ingå. Ett räddningsvärn 
består av personal som uttagits med tjänsteplikt. 

Om en särskild enhet för insatser har organiserats vid en anläggning i kommunen, får 
kommunen träffa avtal med ägaren eller nyttjanderättshavaren till anläggningen om att 
enheten ska ingå i kommunens organisation för räddningstjänst. En sådan enhets 
räddningsinsatser är att anse som kommunal räddningstjänst enligt denna lag också när 
insatserna görs inom den egna anläggningen. Lag (2020:882). 

Ledning  

16 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ I en kommun skall det finnas en räddningschef. 
Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 

Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de 
behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
att vara räddningsledare. 

Berör en räddningsinsats mer än en kommuns område, skall länsstyrelsen eller länsstyrelserna 
bestämma vem som skall leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda 
kommunerna själva har bestämt det. Om ledning av omfattande räddningsinsatser finns 
bestämmelser i 4 kap. 10 §. 

16 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ I en kommun ska det finnas en räddningschef. 
Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 

Räddningschefen får uppdra åt någon som är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut 
som enligt denna lag ska fattas av räddningschefen eller räddningsledaren. 

Om inte något annat anges i uppdraget får den som har fått ett sådant uppdrag i sin tur uppdra 
åt någon annan som är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut enligt denna lag. 

Ett uppdrag enligt andra och tredje styckena får endast ges till den som är anställd i en 
kommun eller ett kommunalförbund. Beslut om att ge ett uppdrag ska dokumenteras 
skriftligt. Lag (2020:882). 

16 a §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Om en räddningsinsats berör mer än en kommuns 
område ska räddningsledarna i de berörda kommunerna besluta vilken kommun som ska 
ansvara för ledning av räddningsinsatsen. Om räddningsledarna inte kan komma överens ska 
beslutet fattas av den eller de länsstyrelser som berörs. Lag (2020:882). 

16 b §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Kommunen ska ha ett ledningssystem för 
räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om flera 
kommuner samverkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den utövas gemensamt 
för kommunerna. 



Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
kommunens ledningssystem och om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan 
utrustning. Lag (2020:882). 

 

4 kap. Statens skyldigheter  

Räddningstjänst  

Ledning  

9 §   Räddningsledaren utses av den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten. 

10 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ I fråga om omfattande räddningsinsatser får 
regeringen föreskriva eller i ett särskilt fall besluta att en länsstyrelse eller annan statlig 
myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner. Om en sådan 
myndighet har tagit över ansvaret utses räddningsledaren av denna myndighet. 

I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning får 
regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta att en länsstyrelse skall ta över ansvaret för 
saneringen inom flera län eller att någon annan statlig myndighet skall ta över ansvaret inom 
ett eller flera län. 

10 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Regeringen får föreskriva eller i särskilda fall besluta att 
en läns-styrelse eller en annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en 
eller flera kommuner som berörs av en räddningsinsats, om insatsen är särskilt omfattande 
eller det finns andra synnerliga skäl. Om en myndighet har tagit över ansvaret utses 
räddningsledaren av myndigheten. 

I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning får 
regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta att en länsstyrelse ska ta över ansvaret för 
saneringen inom flera län eller att någon annan statlig myndighet ska ta över ansvaret inom ett 
eller flera län. Lag (2020:882). 

 

 

 

 

 

 

 



5 kap. Tillsyn  

1 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och 
föreskrifter som har med-delats med stöd av lagen utövas av en kommun inom kommunens 
område och av länsstyrelsen inom länet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller, 
i fråga om statlig räddningstjänst, den myndighet som regeringen bestämmer, utövar den 
centrala tillsynen. Lag (2008:1405). 

1 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Kommunen ska ha tillsyn över att enskilda följer denna lag 
och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur 
tillsynen ska planeras och utföras. Lag (2020:882). 

1 a §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha 
tillsyn över att kommunerna följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till lagen. Länsstyrelserna ska på begäran lämna information om lokala och regionala 
förhållanden. Lag (2020:882). 

1 b §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha tillsyn 
över statlig räddningstjänst. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i andra fall ha tillsyn över att statliga 
myndigheter följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 
Lag (2020:882). 

2 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få 
tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. 
Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för 
att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som 
denne är skyldig att vidta enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten vidta 
åtgärden på dennes bekostnad. 

2 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler 
och andra anläggningar för tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar och 
handlingar som behövs för tillsynen. 

Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att denna lag eller 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. 

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är 
skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen vidta åtgärden på dennes 
bekostnad. Lag (2020:882). 



2 a §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Statliga tillsynsmyndigheter har rätt att av den som 
tillsynen avser få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 

Om en kommun inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förelägga 
kommunen att åtgärda bristerna. Lag (2020:882). 

4 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Kommunen får föreskriva att en avgift skall betalas för 
tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. 

4 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Kommunen får föreskriva att en avgift ska betalas för 
tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. 
Lag (2020:882). 

 

6 kap. Särskilda skyldigheter för enskilda, kommune r och 
statliga myndigheter  

Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering eft er utsläpp 
av radioaktiva ämnen  

8 a §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Om det vid omfattande kommunala räddningsinsatser 
finns ett konkurrerande behov av förstärkningsresurser får Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, på begäran av en eller flera räddningschefer, prioritera och fördela tillgängliga 
resurser. 

Myndigheten får begära att statliga myndigheter och kommuner ska lämna upplysningar om 
vilka resurser de har tillgängliga och att de ska delta i räddningsinsatsen med dessa. En statlig 
myndighet eller en kommun är skyldig att delta endast om det inte allvarligt hindrar 
myndighetens eller kommunens vanliga verksamhet. Lag (2020:882). 

 

Överklagande  

5 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av 
tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § får överklagas hos 
länsstyrelsen. I övrigt får räddningsledarens beslut enligt denna lag eller föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen inte överklagas. 

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får, om 
det har fattats av en kommunal nämnd eller av någon som handlat på en kommuns vägnar, 
överklagas hos länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

 



5 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ Ett beslut av en räddningsledare eller av den som har fått i 
uppdrag att fatta beslut enligt 3 kap. 16 § om fullgörande av tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § eller 
om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § får överklagas till länsstyrelsen. I övrigt får 
räddningschefens eller räddningsledarens beslut enligt denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen inte överklagas. Detsamma gäller övriga beslut av den som fått i 
uppdrag att fatta beslut enligt 3 kap. 16 §. 

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får, 
om det har fattats av en kommunal nämnd eller av någon som handlat på en kommuns vägnar, 
överklagas till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2020:882). 

6 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 6 kap. 2 och 
5 §§ eller 7 kap. Beslut av statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock inte överklagas. 

Om en kommun överklagar ett beslut enligt 7 kap. 2 eller 3 §, ska Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap vara kommunens motpart sedan handlingarna i ärendet har 
överlämnats till domstolen. Lag (2008:1405). 

6 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 6 kap. 2 och 
5 §§ eller 7 kap. Beslut av en statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock inte överklagas. 

Om en kommun överklagar ett beslut enligt 5 kap. 2 a § eller 7 kap. 2 eller 3 §, ska 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vara kommunens motpart sedan handlingarna 
i ärendet har överlämnats till domstolen. Lag (2020:882). 

 

Övergångsbestämmelser  

2020:882 
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. 
   2. En kommun behöver inte anta handlingsprogram enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i den nya 
lydelsen förrän den 1 januari 2022. Till dess att nya handlingsprogram har antagits gäller äldre 
handlingsprogram. 
   3. En kommun behöver inte uppfylla kraven i den nya 3 kap. 16 b § första stycket förrän den 
1 januari 2022. 
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Inledande bestämmelse 

1 § Dessa föreskrifter avser innehåll och struktur i de handlingsprogram 
kommunerna ska anta enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO).  
 

Handlingsprogrammets struktur och innehåll 
2 § Handlingsprogrammet ska struktureras enligt bilaga 1 i denna föreskrift.  
Ytterligare kapitel kan läggas före eller efter ovanstående struktur.  
 
3 § Kommunens handlingsprogram ska omfatta de olyckor som kan leda till 
räddningsinsats i fredstid och under höjd beredskap. Handlingsprogrammet 
ska återge det aktuella läget i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga 
och verksamhet.  
 
Nedan följer närmare bestämmelser om innehåll i respektive kapitel. 

Allmänna råd 

Kommunens beskrivningar bör ske på en övergripande nivå i handlings-
programmet. De bör grunda sig på ett mer detaljerat arbete. De dokument som 
beskriver sådant arbete bör beskrivas i handlingsprogrammet och inkluderas i 
bilaga enligt 21 § i denna föreskrift.  
 

Inledning 

4 § Kommunen ska ange: 
1. Att dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3 § och/eller 8 

§ LSO 
2. Vilka kommuner som omfattas av handlingsprogrammet  

 

Beskrivning av kommunen 

5 § Kommunen ska ge en allmän beskrivning av det aktuella geografiska 
området.  

Allmänna råd 

I beskrivningen bör framgå:  

1. Befolkningsmängd i kommunen och dess tätorter  

2. Total areal  



 MSBFS 
[Fyll i nr] 

 

3 
 

3. Förväntad samhällsutveckling och demografi 

 

Styrning av skydd mot olyckor 

6 § I handlingsprogrammet ska anges hur uppgifterna enligt LSO är 
fördelade inom kommunen.  
 
Vidare ska framgå: 

1. När handlingsprogrammet är fastställt och av vem  
2. Vilka avsnitt som beslutats i särskild ordning och av vem och när 
3. Om handlingsprogrammet reviderats och datum för revidering. 
4. Hur verksamheten följs upp och utvärderas inklusive arbetet med 

olycksundersökningar enligt 3 kap. 10 § LSO. 
 
Kommunen ska beskriva hur ansvaret fördelats mellan kommunens 
nämnder och eventuella kommunalförbund.  

Allmänna råd 

Kommunen bör beskriva hur handlingsprogrammet har tagits fram.  
 

Risker 

Övergripande beskrivning 

7 § Handlingsprogrammet ska innehålla en beskrivning av kommunens 
risker, i form av en sammanvägd bedömning av vilka händelser inom 
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, 
sannolikheten eller frekvensen för att de ska hända och konsekvenserna för 
de fall att de händer.  

Allmänna råd  

Kommunens beskrivning av risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats 
bör svara på frågorna vad som kan hända, hur ofta och med vilka konsekvenser.  
 
Beskrivningen bör innefatta olyckor som är vanligt förekommande samt olyckor 
som inträffar sällan. Kommunen bör även beskriva den framtida, förväntade 
utvecklingen av risker för olyckor.  
 
Arbetet ska i den utsträckning det är möjligt och lämpligt samordnas och 
integreras med riskanalysarbete som sker i enlighet med annan lagstiftning. 
 
Beskrivningarna för höjd beredskap bör utgå från dialog mellan kommunen och 
länsstyrelsen.  
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Beskrivning per olyckstyp 

8 § Kommunen ska beskriva den lokala risken, såsom avses i 7 §, för 
följande olyckstyper:  
 

1. Brand i byggnad 
2. Brand utomhus 
3. Trafikolycka 
4. Olycka med farliga ämnen 
5. Naturolycka 
6. Drunkning 

 
Kommunen ska komplettera med andra typer av olyckor utifrån den lokala 
riskbilden. Dessa ska följa efter den sista i ovan nämnda lista. 

Allmänna råd 

Kommunens beskrivning per olyckstyp bör ta hänsyn till och beskriva den 
variation av risker som finns i kommunen inom respektive olyckstyp, exempelvis 
när det gäller objektstyp, plats eller omfattning.  
 
Beskrivningarna för höjd beredskap bör utgå från dialog mellan kommunen och 
länsstyrelsen.  
 

Värdering 

9 § Kommunen ska utifrån beskrivningen i 7 och 8 §§ beskriva sin 
värdering av riskerna i kommunen.  

Allmänna råd 

Värderingen bör innehålla slutsatser, som grund för de lokala mål som 
kommunen väljer att sätta enligt 10§.  
 
Kommunen bör i sin värdering motivera hur riskerna kan reduceras genom 
frekvens- respektive konsekvenspåverkande åtgärder.  
 

Mål 
10 § Kommunen ska fastställa lokala verksamhetsmål för den förebyggande 
verksamheten samt räddningstjänst utifrån värderingen av den lokala 
riskbilden som beskrivs i 9 § i denna föreskrift. Målen ska syfta till de 
nationella målen i LSO.  
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Allmänna råd 

Verksamhetsmålen i 10 § bör beskriva de effekter kommunen avser att uppnå. 
De nationella mål som avses i 10 § är för förebyggande verksamhet 1 kap. § och 
3a §§ LSO och för räddningstjänst 1 kap. 1 och 3 §§ LSO. 
 

Förebyggande – förmåga och verksamhet 
12 § Med förmåga att förebygga avses möjligheten att innan en olycka äger 
rum åstadkomma effekter genom att minska sannolikheten eller frekvensen 
för olyckan eller konsekvensen vid densamma. 
 
Kommunen ska beskriva hur verksamheten är planerad och ordnad, 
avseende nedanstående skyldigheter, för att inom kommunens geografiska 
område skapa en förmåga att förebygga olyckor. Särskild vikt ska läggas vid 
den verksamhet kommunen genomför för att syfta till de nationella målen i 
1 kap. 1 och 3 a §§ LSO samt de lokala verksamhetsmål som beslutas enligt 
10 §: 

1. Tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO 
2. Lämna råd och information och på annat sätt underlätta för den 

enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § LSO 
3. Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO 
4. Andra åtgärder än punkterna 2 och 3 som syftar till att förebygga 

bränder och verka för ett skydd mot andra olyckor enligt 3 kap. 1 § 
LSO 

 
Beskrivningen ska omfatta organisation och resurser. 

Allmänna råd 

Avseende punkt 1 finns även bestämmelser i Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter MSBFS 2021:XX om hur kommunen ska planera och 
utföra sin tillsyn enligt LSO. Med resurser avses både materiella och personella 
resurser. Som en del av personella resurser bör kompetens av särskild vikt 
beskrivas. 
 

Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

Övergripande beskrivning 

13 § Kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser ska beskrivas 
utifrån möjligheten att vid en olycka åstadkomma effekter genom att 
positivt påverka utfallet av skador på liv och hälsa, egendom och miljö. 
Kommunen ska beskriva hur kommunen arbetar för att syfta till de 
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nationella målen i 1 kap. 1 och 3 a §§ LSO samt de lokala verksamhetsmål 
som beslutas enligt 10 §.  
 
Beskrivningen ska innehålla: 

1. Tillgång till egna resurser  
2. Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner  
3. Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala  

räddningsresurs når samtliga delar av kommunen, inklusive 
larmhanteringen 

4. Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder 
5. Samverkan med andra aktörer 

 
Med resurser avses både materiella och personella resurser. Kommunen ska 
beskriva hur förmågan varierar inom kommunens geografiska område och 
över tid.  

Allmänna råd 

Beskrivningen av egna resurser bör innehålla räddningsenheternas huvudsakliga 
placering, storlek, anspänningstid och tillgång till specialresurser. 
Ledningsresurser bör nämnas, men kan utvecklas i kapitel Ledning i 
räddningstjänsten. 
 
Beskrivning av räddningstjänst under höjd beredskap bör ta sin utgångspunkt i 
fredstida förhållanden och utgå från dialog med länsstyrelsen. 
 

Beskrivning per olyckstyp 

14 § Kommunen ska för varje typ av olycka som beskrivs i 8 §, inklusive de 
olyckstyper som kommunen själv valt att lägga till, beskriva vilken förmåga 
kommunen har, på egen hand och i samverkan, att genomföra 
räddningsinsatser för att hindra och begränsa skador på liv och hälsa, 
egendom och miljö. 
 
Kommunen ska i sin beskrivning av förmåga till räddningsinsats för varje 
typ av olycka utgå från vilka effekter som ska uppnås och beskriva:  

1. Uppgifter som är av särskild vikt för att ha positiv effekt på 
händelseförloppet - nyckeluppgifter 

a. Inledande uppgift som syftar till att omedelbart begränsa 
fortsatt olycksförlopp 

b. Uppgift som syftar till att bryta skadeförloppet 
2. Resurser som är av särskild vikt för att kunna utföra uppgifterna 

 
Kommunen ska beskriva hur förmågan varierar inom kommunens 
geografiska område och över tid.  
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Allmänna råd 

Uppgifterna i punkt 2 ska syfta till att uppnå de effekter som beskrivs under punkt 
1. Med resurser i punkt 3 avses både materiella och personella resurser. Som en 
del av personella resurser bör kompetens av särskild vikt för uppgifterna 
beskrivas. 
 

Ledning i räddningstjänsten 

15 § Kommunens ska beskriva sin förmåga till övergripande ledning av 
räddningstjänsten. Beskrivningen ska innehålla:  

1. Tillgång till resurser för den övergripande ledningen, inkluderande 
resurser i samverkan med andra kommuner  

2. Hur den övergripande ledningen är utformad 
3. Hur den övergripande ledningen ständigt upprätthålls  
4. Hur den övergripande ledningen vid hög belastning kan öka sin 

kapacitet momentant och över tid samt anpassas utifrån aktuell och 
förväntad riskbild 

Allmänna råd 

Beskrivningen av kommunens förmåga till övergripande ledning av räddnings-
tjänst bör utgå från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
MSBFS 2021:X om ledningssystem för kommunal räddningstjänst.  

 
Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av 

personella resurser bör kompetens av särskild vikt beskrivas. 

 

16 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att leda räddningsinsatser. 
Beskrivningen ska innehålla:  

1. Tillgång till egna resurser för ledning av räddningsinsatser  
2. Tillgång till resurser för ledning av räddningsinsatser i samverkan 

med andra kommuner  
3. Tid från att larmet inkommer till 112 till att kommunens tillgängliga 

resurser för ledning av räddningsinsatser kan påbörja ledningsarbete  

Allmänna råd 

Beskrivningen av kommunens förmåga till ledning av räddningsinsatser bör utgå 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps MSBFS 2021:X föreskrifter 
om ledningssystem för kommunal räddningstjänst.  
 
Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av 
personella resurser bör kompetens av särskild vikt för uppgifterna beskrivas. 
 



MSBFS 
[Fyll i nr] 

 

 

8 
 

 
Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

17 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att hantera samtidiga räddnings-
insatser. I beskrivningen ska ingå hur tillkommande räddningsinsatser kan 
påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett effektivt sätt.  

Allmänna råd 

Som utgångspunkt för beskrivning av förmågan att hantera samtidiga händelser 
bör tid till att uppgifter av särskild vikt enligt 14 § kan påbörjas samt tillgång till 
särskilda resurser enligt 14 § vara.  
 
 

18 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att hantera omfattande räddnings-
insatser. I beskrivningen ska ingå hur externa resurser kan begäras och 
nyttjas.  

Räddningstjänst under höjd beredskap 

19 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att utföra varje uppgift som 
åligger kommunen enligt 8 kap. 2 § LSO vid höjd beredskap för olika 
geografiska områden i kommunen.  
 
Som en del i beskrivningen ska det framgå vilka resurser, egna och i 
samverkan, som är av särskild vikt för att utföra uppgifterna, samt den 
organisation som krävs för att utföra uppgifterna.  

Allmänna råd 

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av 
personella resurser bör kompetens av särskild vikt för uppgifterna beskrivas.  
 

Bilaga A: Dokumentförteckning  
20 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet ange en förteckning 
över avtal som kommunen träffat med anledning av det som kommunen 
beskriver i sitt handlingsprogram. De avtal som anges ska vara de som 
gäller vid tidpunkten för varje handlingsprograms fastställande. 
 
21 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet ange 
referensdokument och vem som har beslutat dessa och när. De dokument 
som anges ska vara de som gäller vid tidpunkten för varje 
handlingsprograms fastställande. 
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Allmänna råd 

Med referensdokument avses exempelvis riskanalysdokument, tillsynsplan, 
förteckning över farliga verksamheter med mera. 
 

Bilaga B: Beskrivning av samråd 

22 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet beskriva hur samråd 
har skett, när och med vem, samt i förekommande fall om några särskilda 
frågor har varit föremål för dialog.  
 

Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 

23 §  Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet för räddningstjänst i 
förekommande fall ange gränserna mellan kommunens respektive statens 
ansvarsområde för räddningsinsatser i anslutning till hamnar enligt 3 kap. 3 
§ förordningen om skydd mot olyckor.  
 
 
 
 

Denna författning träder i kraft XX april/maj 2021. 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

 

CAMILLA ASP 

 

 

 
 Sandra Danielsson 
 Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande 
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Bilaga 1. Struktur  
Kommunen kan välja att besluta ett gemensamt handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst, alternativt att besluta 
separata handlingsprogram. Nedan har inte kapitel 4 och 8 numrerats, 
eftersom att kommunen ska komplettera med ytterligare olyckstyper utifrån 
sin lokala riskbild, vilket påverkar numreringen i dessa kapitel. Även dessa 
underkapitel ska numreras i kommunens handlingsprogram. 

Struktur för gemensamt handlingsprogram  

1. Inledning 
2. Beskrivning av kommunen 
3. Styrning av skydd mot olyckor 
4. Risker  
     Övergripande  
     Brand i byggnad 
     Brand utomhus  
     Trafikolycka 
     Olycka med farliga ämnen 
     Naturolycka 
     Drunkning  
5. Värdering  
6. Mål  
7. Förebyggande – förmåga och verksamhet 
     7.1. Tillsyn  
     7.2. Stöd till den enskilde  
     7.3. Rengöring och brandskyddskontroll  
     7.4 Övriga förebyggande åtgärder  
8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 
     Övergripande  
     Brand i byggnad 
     Brand utomhus  
     Trafikolycka 
     Olycka med farliga ämnen 
     Naturolycka 
     Drunkning  
     Ledning i räddningstjänsten 
     Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 
     Räddningstjänst under höjd beredskap 
Bilaga A: Dokumentförteckning   
Bilaga B: Beskrivning av samråd 
Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 
 



 MSBFS 
[Fyll i nr] 

 

11 
 

 

Struktur för separata handlingsprogram 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet 

1. Inledning 
2. Beskrivning av kommunen 
3. Styrning av skydd mot olyckor 
4. Risker  
     Övergripande  
     Brand i byggnad 
     Brand utomhus  
     Trafikolycka 
     Olycka med farliga ämnen 
     Naturolycka 
     Drunkning  
5. Värdering  
6. Mål  
7. Förebyggande – förmåga och verksamhet 
     7.1. Tillsyn  
     7.2. Stöd till den enskilde  
     7.3. Rengöring och brandskyddskontroll  
     7.4. Övriga förebyggande åtgärder  
Bilaga A: Dokumentförteckning   
Bilaga B: Beskrivning av samråd 
Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 
 
Handlingsprogram för räddningstjänst 

1. Inledning 
2. Beskrivning av kommunen 
3. Styrning av skydd mot olyckor 
4. Risker  
     Övergripande  
     Brand i byggnad 
     Brand utomhus  
     Trafikolycka 
     Olycka med farliga ämnen 
     Naturolycka 
     Drunkning  
5. Värdering  
6. Mål  
7. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 
     Övergripande  
     Brand i byggnad 
     Brand utomhus  
     Trafikolycka 
     Olycka med farliga ämnen 
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     Naturolycka 
     Drunkning  
     Ledning i räddningstjänsten  
     Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 
     Räddningstjänst under höjd beredskap 
Bilaga A: Dokumentförteckning   
Bilaga B: Beskrivning av samråd 
Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 
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Beställningsadress: 
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm  
Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se  
E-post: kundservice@wolterskluwer.se 

http://www.wolterskluwer.se/
mailto:kundservice@wolterskluwer.se
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Automatlarm Håbo, Tot 68 (kommun 54 %)

Anläggningar 2020 243

Enköping med bolag 126

Håbo med bolag 36



Utfall mån 1-2 Räddningstjänsten 2021

Semesterlöneskulden jan-feb är inte bokad och påverkar med -530 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. 

Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till -530 tkr i feb.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. jan saknas (-20 tkr), intäkt brandlarm saknas feb (+120 tkr).

Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-1 629 453 tkr).

Utfallet är därmed ca -370 tkr mot budgeterat resultat i balans. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet 160 tkr.
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Förvaltningsberättelse

1. Översikt över verksamhetens utveckling
Det ekonomiska resultatet för 2020 är ett överskott på 43 tkr. Det egna kapitalet uppgår efter 
årsskiftet till 3 787 tkr. Resultatet ligger mycket nära det budgeterade. 

Balanskravsresultatet är -50 tkr till följd av minskade intäkter från tillsyn i spåren av Covid-pandemin.

Förbundets mål från årets verksamhetsplan är endast delvis uppfyllt i 8 av 10 verksamhetsmål och 
för 2 av 3 finansiella mål. Verksamhetsmålen är nya och kommer att justeras framöver.

Under året har förbundet Investerat i ett två nya tankfordon i Örsundsbro och Veckholm vilket 
stärker den operativa förmågan.

Förbundet har vidtagit kraftiga åtgärder för att skydda utryckningsverksamheten från Covid-smitta 
och har endast påverkats i ringa omfattning. Däremot har förbundets uppsökande verksamhet 
påverkats, särskilt tillsyn och utbildningsverksamheten.

Tabellen nedan visar verksamhetens ekonomiska utveckling och ekonomiska ställning.

Verksamhetens utveckling
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Folkmängd 68 259 67 221 65 993 64 880 63 725 62 172
Intäkter (tkr) 5 563 5 218 6 625 5 362 4 784 4 630
Kostnader (tkr) -64 079 -62 934 -61 784 -56 742 -55 878 -54 883
Resultat (tkr) 43 162 900 3 356 1 007 -819
Soliditet (%) 7,1% 6,8% 5,3% 4,4% -1,3% -4,8%
Soliditet ink pension 54% 47% 34% 32% 33,1% 40,9%
Investeringar (tkr) 8 649 13 252 4 596 7 261 3 027 9 749
Låneskuld (tkr) 16 000 16 000 16 000 10 000 10 000 7 000

Antal heltidsanställda 53 53 53 51 51 51
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2. Räddningstjänstförbundet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett 
kommunalförbund skapat i syfte att 
fullfölja de skyldigheter som 
medlemskommunerna har enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 
Förbundet kan därutöver komma överens 
med en medlem om att utföra 
tilläggsuppdrag. 

I förbundets uppdrag ingår att utbilda 
kommunens anställda i Brandskydd, 
Systematiskt brandskyddsarbete och HLR.  

Förbundet är uppdelat i 6 insatsområden 
med varsin brandstation för snabbast 
möjliga räddningsinsats.

2.1. Organisation
Förbundet har en linjeorganisation för produktion och myndighetsutövning. Därutöver finns en stab 
med Brandmästare med särskilda ansvarsområden. Ansvarsområden är fördelade utifrån förbundets 
processträd.
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3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
För 2020 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 43 tkr. Intäkterna är lägre under 2020 på 
grund av att årets planerade tillsyner inte kunnat genomföras. Däremot har intäkterna från årets 
falska automatiska brandlarm varit ovanligt höga vilket delvis kompenserat detta bortfall. Utan årets 
försäljningar av anläggningstillgångar hade resultatet blivit negativt och leder till ett 
balanskravsresultat på -50 tkr. 

Årets pensionsavsättningar är lägre än väntat men påverkar inte årets utfall då en justering av 
historiska pensionsutbetalningar på 200 tkr skett mellan förbundet och Enköpings kommun.

Förbundet har varit noga med att boka årets lönekostnader och uppskjuten löneskatt på innevarande 
år för att undvika negativa effekter på längre sikt. 

3.1. Låneskuld
Förbundet har ett lån på 16 000 tkr hos Kommuninvest.  

3.2. Pensionsförpliktelser
Den totala skulden för de förmånsbestämda och särskilda avtalspensionerna vid årsskiftet är 24 876 
tkr inklusive löneskatt enligt prognosen.

Ansvarsförbindelsen ligger kvar hos medlemskommunerna för tidigare intjänad pension. Förbundet 
har betalat 920 tkr i pensioner (ink. löneskatt) under året. Pensionsskulden för den avgiftsbestämda 
pensionen redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen och skulden för de förmånsbestämda 
och särskilda avtalspensionerna som en långfristig avsättning. Medlen återlånas i verksamheten.
 
Enligt gällande pensionsvillkor har personalen i förbundet möjlighet att avgå med pension vid 58 års 
ålder under förutsättning att personen har minst 30 års tjänstgöring inom räddningstjänsten, varav 
minst 25 år i utryckningsverksamhet. I nuvarande beräkningar har förutsättningen varit att alla som 
uppfyllt kraven utnyttjar möjligheten att gå i pension vid 60 års ålder. 

4. Händelser av väsentlig betydelse
2020 har påverkats av utbrottet av Covid-smitta och den globala pandemi som detta medfört. 
Förbundet har endast påverkats i ringa omfattning men ändå vidtagit kraftiga åtgärder för att 
begränsa smittan, främst för att skydda personalen och den samhällsviktiga 
utryckningsverksamheten. Pandemin har medfört lägre pensionsavsättning och uppskjuten löneskatt 
vilket ger positiv effekt på kort sikt men som kommer medföra ökade kostnader på längre sikt.

Under året har två nya tankbilar placerats i Örsundsbro och Veckholm vilket medfört att samtliga 
stationer i förbundet nu har tankfordon vilket skapar förutsättningar för en mer samordnad och 
medveten användning av kommunernas VA-nät vid släckarbete. Denna samverkan fortsätter under 
2021. 
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5. Styrning och uppföljning av förbundet
Förbundsordningen reglerar förbundets verksamhet och följs upp av förbundsdirektionen 
Direktionen och revisorerna väljs för en mandatperiod om fyra år. Förbundsdirektionen har haft sex 
sammanträden under 2020.

Bidragen från medlemskommunerna för räkenskapsåret 2020 uppgår till 62 740 tkr. Den ersättning 
som kommunerna erlägger till förbundet används för löpande driftkostnader, räntor och 
avskrivningar. För investeringar tillförs inga särskilda medel utan detta ingår i medlemsbidragen. 
Investeringskostnader finansieras med egna medel och med lånat kapital. Kostnaderna för detta 
(räntor och avskrivningar) belastar driftmedlen.

5.1. Förtroendevalda
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping består av följande ledamöter:

Enköping Christer Nyström M Ordförande
Bo Reinholdsson C
Rolf Carlsson S

Håbo Tommy Rosenkvist M Vice Ordförande
Ulf Winberg M
Owe Fröjd Båp

Ersättare:
Enköping Pernilla Åström   M

Magnus Hellmark C
Martin Ancons NE

Håbo Christer Staaf C
Werner Schubert S
Anders Thonfors M

Förbundets revisorer: 
Enköping Tony Forsberg

Annika Ekman
Håbo Staffan Wohrne

Christine Storbacka
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5.2. Huvudprocesser
Räddningstjänsten har identifierat verksamhetens 3 huvudprocesser, stödprocesser och 
underliggande delprocesser. Detta har resulterat i en processtruktur som är grunden för mättal och 
verksamhetsförbättring.
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6. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

6.1. Uppdrag
Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor 
enligt visionen för förbundets uppdrag från förbundsordningen. 

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

 Inga bränder uppstår i verksamheter där tillsyn genomförs enligt LSO och LBE.

 Inga bränder uppstår på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring & 
brandskyddskontroll.

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

Handlingsprogrammet för räddningstjänst gäller för mandatperioden 2019-2022. Utvecklingsmålen 
från handlingsprogrammet bryts ned till årliga mål i förbundets verksamhetsplan.

Under 2019 har förbundet genomfört ett arbete med att ta fram och definiera olika typer av 
uppföljning. Indikatorerna från Verksamhetsplanen har förändrats för att stämma med 
målstrukturen i Enköpings kommun och för att även kunna redovisas för Håbo. Målsättningen är att 
med avstamp i 2019 kunna följa indikatorerna över tid och att dessa kompletteras med mättal som 
direkt påverkas av den egna verksamheten. Utöver indikatorer och mättal sker även uppföljning av 
förbundets volymer i form av hanterade ärenden inom olika områden. 

6.2. Mål 2020
Förbundets mål för 2020 representerar fokusområden som följs upp och där verksamheten förväntas 
utvecklas. Förbundets verksamhet har direkt påverkan på de flesta mättalen för målen, till skillnad 
från indikatorer, volymer och nyckeltal. Utöver dessa fokusområden arbetar förbundet 
processorienterat med ständig förbättring av samtliga förbundets processer.

 Som mått på brandskyddet i verksamheter med tillsyn enligt LSO och LBE mäts antalet 
tillsyner. Detta mått är främst för den interna produktionen. På grund av pågående pandemi 
kommer målet inte nås under 2020. Ett kvalitetsmått ska tas fram som värderar objektens 
arbete med förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.

 Sotningsverksamheten består av rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder. Denna 
verksamhet följs upp genom mätning av eldstadsrelaterade bränder.

 Som mått på en effektiv räddningsinsats används uppföljning av den interna aktivitetsplanen 
samt utvärdering av övningsverksamhet. Dessa mått ska säkerställa personalens kompetens. 
AAR är utvärdering av insatser som genom erfarenhetsåterkoppling avser leda till ökad 
förmåga. För bränder utvärderas även insatser där brandspridning skett efter 
räddningstjänstens framkomst. 

 Förbundets utbildningsverksamhet syftar delvis till att ge invånarna förmåga till egen första 
insats och följ upp genom ett mått på allmänhetens agerande vid olyckor. 

 Förbundets aktiviteter efter insats omfattar olycksundersökning, stöd till drabbade och 
debitering av uppdrag. Under 2020 fokuserar förbundet på att följa upp debiteringsgraden 
vid restvärdesarbete.



9

Målen i tabellen nedan förväntas bidra till visionen för förbundets verksamhet.
Process  2018 2019 2020 Mål 2020

Myndighetsutövning  

Antal tillsynsbesök 182 179 68 180
Antal eldstadsrelaterade bränder 14 9 9 0
 

Genomföra insats     

Andel godkända enligt Aktivitetsplan i.u i.u 51% 100 %

Antal utvärderingar av övning i.u i.u 0% 50 %

Andel bränder med spridning i.u 4% 1,4% 0 %

Andel AAR av insatser i.u i.u 5,9% 25 %
 

Stöd till den enskilde     

Invånare gör egen första insats 18% 30% 31% 50 %

Efter insats

Intäkt RVR [Tkr] 171 180 180 200

Andel RVR av bränder i.u 27% 28% 50 %

Andel RVR av Trafikolycka i.u 34% 43% 50 %
     

Flera av målen för mättalen 2020 är nya och för högt satta. Mättalen kommer att revideras och 
kompletteras till 2021. Inga av målen nås för 2020 men av 10 mål är det endast 2 som inte visar 
förbättring. 8 av 10 mål får därför anses delvis uppfyllda. Syftet med dessa mättal är främst att belysa 
vissa områden och utveckling över tid.

De ekonomiska målen från förbundsordningen
Förbundets ekonomiska mål är att:

 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott. 
 Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.

 Soliditeten ska inte understiga 5 %. 

Utifrån årets resultat uppfyller förbundet 2 av 3 mål för god ekonomisk hushållning. Resultatet 2020 
är 43 tkr och soliditeten ökar till 6,1%.  Likviditeten är 473 tkr vid årets slut vilket beror på att 
utökning av förbundets lån fördröjdes till efter årsskiftet.
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6.3. Indikatorer
Indikatorerna nedan visar trender inom förbundets verksamhetsområden som är viktiga för 
medlemskommunerna.
Mål Enk 2018 2019 2020 2021

1 Delaktighet Användning av Facebook  

invånare Anta l  föl jare 252 511 900

1 Besvarade telefonsamtal 

Andel  besvarande samtal 92% 89% 88%

3 Utveckla Strategi för RIB-rekrytering  

landsbygd Vakanser i  Beredskap 0,9% 1,2% 1,58%

18 Brandstationer och värn (8)

Fjärdhundra  & Bryggholmen 75% 75% 75%

6 Attraktiv skola Åsendagen  

Anta l  del tagare 757 771 0

6 Utbildning åk 2, 5 och 8.  

Anta l  utbi ldade elever 2 129 2 708 227

6 Utbildning Omsorgsprogrammet  

Anta l  utbi ldade elever 32 50 18

6 Anlagda bränder i skola  

Anta l  bränder 1 4 3

16 Socia l  mi l jö Infokampanjer

Anta l  aktivi teter 11 17 4

11 Aktivi teter Öppet hus  

Anta l  ti l l fä l len 4 3 0

14 Mil jö Räddningsinsatser  miljöräddning

Anta l  insatser 19 24 10

15 Skumanvändning/släckvatten  

Insatser med skumanvändning 2 6 1

12 Trygghet Räddningsinsatser i offentlig miljö

Anta l  anlagda fordon/conta iner 26 17 19

12 Andel insatser inom 20 min

Andel  räddnings insatser 92% 93% 95%

12 Sjukvårdsinsatser  

Anta l  insatser 80 84 74

19 Företagsvänl igt Handläggningstid ärenden  

Komplett ansökan - bes lut LBE 6 10 2

19 Omdöme NKI  

Värdering i  NKI undersökning 79 79

19 Utbildningssamarbete LedR  

Utbi ldad personal  från LedR i .u 609 310

Medarbetare Medarbetarnas engagemang 

Medarebetarenkät i .u 81 i .u

Chefer har förutsättningar

Medarbetarenkät i .u 84 i .u

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaro 0,6% 4,1% 3,2%

Omsättning heltidspersonal  

Slutat av tota l t anta l 2,0% 1,9% 1,9%

Omsättning RIB-personal  

Slutat av tota l t anta l 5,9% 6,0% 5,6%

Ekonomi Resultat 

Ekonomiskt resul tat 900 162 43

Likviditet  

Likvida  medel  i  förbundet 5 399 3 224 473

Soliditet  

Sol idi tet 5,3% 6,8% 7,1%
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6.4. Volymer
Förbundets volymer består bland annat av antalet hanterade ärenden, utbildningar och 
räddningsinsatser. Förbundets volymer för 2020 är kraftigt påverkade av pandemin.

Utbildningar för kommunanställda ställdes in under 2020 på grund av pandemin.
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Antalet falska automatlarm är fler än tidigare år. Ett fåtal objekt står för en stor andel av dessa larm.
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Förbundets målsättning har varit att utföra 200 tillsyner vilket inte uppnås under 2020. Utfallet 
påverkades kraftigt av den pågående pandemin. Redan i början av mars beslutade förundet att inte 
göra tillsynsbesök och startade sedan upp under hösten med tillsyn på distans. Övriga ärenden 
fortsätter att öka.
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6.5. Resultat & ekonomisk ställning
Verksamheten visar ett resultat för 2020 på 43 tkr mot budgeterat resultat i balans. Förbundet gjorde 
under 2016 och 2017 en genomlysning av pensionsavsättningar med anledning av de tidigare årens 
negativa resultat. Avsättningarna justerades under 2017 och förbundet har sedan dess haft resultat 
som varit förutsägbara och varit i linje med budget. För 2021 förväntas ett resultat i balans. Nedan 
redovisas förbundets historiska resultat i förhållande till befolkningsmängden. 
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7. Balanskravsresultat
Balanskravet för 2020 har inte uppnåtts. Årets resultat enligt resultaträkningen är 43 tkr. 
Balanskravsresultatet är -50 tkr med hänsyn till årets realisationsvinster. Underskottet är ett resultat 
av minskade intäkter från tillsyn i spåren av Covid-pandemin. Enligt huvudregeln ska 
balanskravsresultatet återställas inom 3 år. Det egna kapitalet uppgår efter 2020 till 3 787 tkr. 

Balanskravsutredning

 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Årets resultat 43 162 900
Realisationsvinster -93 0 -70

Årets resultat efter justeringar -50 162 830
Resultatutjämningsreserv 0 0 0

Balanskravsresultat -50 162 830

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Förbundets ekonomiska mål är att:

 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott. 
 Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.

 Soliditeten ska inte understiga 5 %. 

Utifrån årets resultat uppfyller förbundet 2 av 3 mål för god ekonomisk hushållning. Likviditeten är 
473 tkr vid årets slut vilket beror på att utökning av förbundets lån fördröjdes till efter årsskiftet.
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8. Väsentliga personalförhållanden
Antal anställda 2020-12-31 

Befattning
Förbundsledning 11
Styrkeledare 10
Brandman 32
RIB-anställd (deltidsbrandman) 80
Totalt antal heltidsanställda 53

8.1. Personalkostnader
Den totala lönesumman inklusive personalomkostnader, övertid- och jourersättningar, pensions-
kostnader samt direktions- och revisionsarvoden är 47 959 tkr. Personalkostnaderna är 74,8 % av de 
totala verksamhetskostnaderna på 64 079 tkr. 

Personalkostnader (tkr)

Inkl soc.avg och löneskatt Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse Utfall 2019

Arvoden, förtroendevalda 314 311 3 311

Löner, heltid 28 963 30 089 -1 126 28 300

Lön ej arbetad tid 600 335 265 720

Timanställda 1 830 1 434 396 1 583

Övertid 1 216 789 427 1 064

Löner, RIB 10 030 9 891 -139 10 311

Pensionsutbetalningar 920 727 194 634

Avgiftsbestämd ålderspension 1 656 1 914 -258 1 880

Nyintjänad pension 2 036 1 958 78 1 813

Arbetsmarknadsförs. & förvaltningsavg. 48 43 5 29

Sänkt arbetsgivaravgift -22 29 -51 -45

Arbetskläder 250 235 16 262

Bilersättning 40 111 -71 42

Övriga personalkostnader 77 220 -143 238

 47 959 48 086 -127 47 141

Flera långtidssjukskrivningar har påverkat heltidslöner och behovet av timanställda. Övertidskostnaderna är 
högre än budgeterat pga karantänsregler och försiktighet till följd av pandemin.

8.2. Redovisning av sjukfrånvaro
Förbundets mål är att ha en sjukfrånvaro som ligger under 2 %. Årets sjukfrånvaro ligger på 3,23 %. 
Statistiken omfattar endast den heltidsanställda personalen på grund av att den deltidsanställda 
personalen har annan huvudarbetsgivare.

Sjukfrånvaro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Sjukfrånvaro 1,26% 0,60% 1,52% 2,46% 3,56% 2,59% 0,62% 4,06% 3,23%

Frånv mer än 60 dgr 22,08% 6,69% 21,28% 26,02% 59,38% 70,96% 0 47,48% 24,11%
Kvinnor 1,20% 1,58% 4,65% 4,34% 5,96% 5,47% 0 28,32% 2,31%
Män 1,27% 0,53% 1,32% 2,32% 3,38% 2,38% 0,66% 2,61% 3,29%
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8.3. Rehabiliteringsåtgärder
Under perioden har erforderliga rehabiliteringsåtgärder genomförts i samråd med 
Företagshälsovården. 

8.4. Mångfald och jämställdhet
Räddningstjänsten ska vara en arbetsplats för alla. Ett ständigt arbete pågår för att attrahera fler 
kvinnor till yrket som brandman.

9. Förväntad utveckling
Under 2020 har ett arbete pågått  för att revidera Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB har 
tagit fram föreskrifter för kommunernas handlingsprogram, ledningssystem, myndighetsutövning och 
tillsyn av räddningstjänsten. Den nya lagen trädde i kraft vid årsskiftet till 2021 och kommer att 
påverka framtida verksamhet.

I och med att samverkan med andra räddningstjänster ökar finns också möjligheten till en större 
förbundsbildning. Ett större förbund har lägre kostnader för förbundsgemensamma funktioner. Det 
lokala inflytandet över organisationen blir däremot mindre, något som har varit politiskt viktigt vid 
tidigare vägval.

Kommunerna kommer att få ett utökat krav på krisberedskap och civilt försvar. Räddningstjänsten är 
en del av kommunernas förmåga att hantera en kris och kan komma att få en förändrad roll i detta 
sammanhang framöver. 

Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet med processorienterad kvalitetsutveckling och hitta 
relevanta mättal för verksamheten. Det kommer att bli allt viktigare att kunna redovisa vilken effekt 
olika ekonomiska prioriteringar ger i kommunala verksamheter.

För att klara framtida rekrytering av RIB-personal måste förbundet och kommunerna hitta tätare 
samarbeten och möjliggöra arbetsuppgifter utöver beredskap i orter med stor utpendling. Att lyckas 
rekrytera fler kvinnor till yrket är en nyckel till framgång.
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Ekonomisk redovisning

1. Årets resultat

Resultaträkning (tkr)

 Not Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse Utfall 2019

Verksamhetens intäkter 2 5 563 5 733 -170 5 218

Verksamhetens kostnader 3 -64 079 -64 085 6 -62 934

Avskrivningar 4 -3 511 -3 731 220 -3 114

Verksamhetens nettokostnader -62 026 -62 082 56 -60 830

Ersättning från medlemmar 5 62 740 62 740 0 61 694

Verksamhetens resultat 714 658 56 864

Finansiella intäkter 6 1 1 0 -3

Finansiella kostnader 7 -671 -658 -13 -699

Resultat efter finansiella poster 43 0 43 162

  43 0 43 162

Balansräkning (tkr)

  Not Utfall 20201231 Utfall 20191231

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättring annans fastighet 8 1 660 1 944

Maskiner och inventarier 9 6 322 5 347

Fordon 10 38 721 32 772

Pågående anläggningar 11 1 428 2 837

Summa anläggningstillgångar 48 130 42 900

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 12 7 234 29 484

Kassa och bank 13 473 3 224

Summa omsättningstillgångar 7 707 32 708

Summa tillgångar  55 837 75 608

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 14

Eget kapital 3 744 3 581

Årets resultat 43 162

Summa eget kapital 3 787 3 744

Avsättningar

Långfristiga avsättningar 15 24 876 22 211

Summa avsättningar 24 876 22 211
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Skulder

Långfristiga skulder 16 16 000 16 000

Kortfristiga skulder 17 11 174 33 653

Summa skulder 27 174 49 653

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 55 837 75 608

Panter och ansvarsförbindelser Inga Inga

Kassaflödesanalys (tkr)

 Not Utfall 2020 Utfall 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 43 162

Justerande poster för kassaflöde 18 6 083 5 591

Verksamhetsnetto 6 127 5 753

Förändring kortfristiga fordringar 22 249 -22 633

Förändring kortfristiga skulder -22 479 4 816
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 5 897 -12 064

INVESTERINGAR

Investeringar netto -8 741 -10 608

Avyttrade anläggningstillgångar 93 0

Investeringsnetto -8 649 -10 608

FINANSIERING

Upplåning 0 0

Amortering 0 0

Finansieringsnetto 0 0

Periodens kassaflöde  -2 751 -22 672

Likvida medel vid periodens början 3 224 25 896

Likvida medel vid periodens slut 473 3 224

Förändring -2 751 3 224
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2. Driftredovisning
Driftredovisningen visar de samlade kostnaderna per verksamhet.

Verksamhet Not Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Avvikelse

Medlemsbidrag 5 62 740 62 740 61 694 0

Avvikelse kalkylerat PO* 652 310 667 342

Direktion -336 -384 -376 48

Förbundsgemensamt -10 328 -10 258 -9 950 -69
Enköping -20 846 -20 817 -20 779 -29
Enköping D -4 013 -3 796 -4 132 -217
Fjärdhundra -2 126 -2 455 -2 231 330
Veckholm -3 233 -3 378 -3 134 146
Räddningsvärn -47 -70 -102 23
Bålsta -15 410 -14 725 -14 478 -686

Bålsta D -975 -1 029 -1 179 54

Örsundsbro -3 612 -3 695 -3 548 83

Skokloster -2 425 -2 442 -2 290 17

 43 0 162 43

* Kalkylerat PO 2020 var 39 % för RIB och 49 % för heltidsanställda. 

2.1. Finansiella nyckeltal
Soliditeten definieras som betalningsförmågan på lång sikt. Det finns ingen regel för hur stor 
soliditeten ska vara utan detta bör vara en jämförelsefaktor mellan räkenskapsåren. Likviditeten 
definieras som betalningsförmågan på kort sikt och bör inte understiga 100 %.

Ekonomiska nyckeltal (tkr)

 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Likvida medel (tkr) 473 3 224 25 896

Balanslikviditet (%) 60% 93% 114%

Förändring av eget kapital (tkr) 43 162 900

Soliditet (%) 7,1% 6,8% 5,3%

Soliditet ink pension (%) 53,8% 47,2% 34,2%

3. Investeringsredovisning 
Förbundet har under 2020 slutfört investering av en tankbil i Bålsta samt investerat i tankbilar i 
Örsundsbro och Veckholm.

 Redovisat 2020-12 Budget 2020 Avvikelse

Förbätttring fastighet 0 0 0
Inventarier 1 672 850 822
Fordon 8 386 5 850 2 536

Maskiner 0 0 0

Pågående investeringar 1 428 0 1 428

Summa 11 486 6 700 4 786

Varav årets utgift 8 649   
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4. Noter till resultat- och balansräkningar

Not 1
Redovisningsprinciper
Redovisningen följer fastställda redovisningsprinciper baserade på Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning.

Periodisering av kostnader och intäkter har i huvudsak genomförts. Leverantörsfakturor inkomna 
efter periodslutet, men hänförliga till räkenskapsperioden, har i huvudsak skuldbokförts och belastat 
periodens redovisning. 

Löner intjänade i december men utbetalade i januari har beräknats och belastat räkenskapsåret. 

De faktiska sociala avgifterna har bokförts.

Semesterlöneskuld. Under året intjänade men inte uttagna semesterdagar har bokförts som en 
kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Detta gäller även skuld för ej kompenserad 
övertidsersättning. I bokslutet har förändring till semesterlöneskuld per 31 december bokförts.

Pensionsskuldsökningen inklusive den särskilda löneskatten har redovisats som en 
verksamhetskostnad och räntan som en finansiell kostnad.

Skulden för de förmånsbestämda och särskilda avtalspensionerna inklusive den särskilda 
löneskatten tas upp som en långfristig avsättning i balansräkningen utifrån pensionsprognos.

Skulden för de avgiftsbestämda ålderspensionerna redovisas som en kortfristig skuld i 
balansräkningen.

Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar. Större anläggningar delas upp i komponenter.

Klassificering av anläggningstillgångar. Inventarier och materiel som har en beräknad livslängd över 
tre år och ett anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp redovisas som anläggningstillgång. 

Avskrivningar beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt med lika 
stora belopp per år under livslängden. Avskrivning påbörjas månaden efter anskaffningsmånaden. 
Uppskattad avskrivningstid och nyttjandeperiod utgår ifrån schablonbedömning nedan:

Avskrivningar  Avskrivningstid

Tekniska anläggningar 15-20

Tank- och Höjdfordon 25

Räddningsfordon 20

Mindre fordon, räddningsutrustning 15

Inventarier 5-10

Panter och ansvarsförbindelser. Kommunalförbundet har inga väsentliga finansiella leasingavtal som 
ska redovisas i bokslutet.

Resultatutjämningsreserv. Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en 
resultatutjämningsreserv för att, under vissa omständigheter, senare kunna utnyttja denna. 
Förbundsdirektionen har ännu inte beslutat att inrätta en sådan resultatutjämningsreserv.



21

Not 2

Verksamhetens intäkter 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Taxor och avgifter 484 773 826

Hyror och arrenden 453 460 470

Bidrag 95 273 1 346

Tjänster 3 448 2 688 2 959

Försäljningsintäkter 816 1 023 954

Försäljning av anl.tillgångar 266 0 70

Summa 5 563 5 218 6 625

Not 3

Verksamhetens kostnader 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Personalkostnader, ink fin kostnad -44 276 -43 623 -43 207

Pensionskostnader, ex fin kostnad -3 684 -3 519 -3 501

Bidrag -26 -61 -61

Köp av huvudverksamhet -1 296 -1 222 -1 173

Räkenskapsrevision -90 -50 -65

Köp av övriga tjänster -3 151 -3 362 -3 296

Materialkostnader -2 799 -2 619 -3 078

Hyror -7 001 -6 800 -5 476

Övriga driftkostnader -1 757 -1 676 -1 927

Summa -64 079 -62 933 -61 784

Not 4

Avskrivningar 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Maskiner 55 57 51

Inventarier 643 610 362

Fordon 2 530 2 176 2 011

Förbättringsutgifter på annans fastighet 284 271 395

 3 511 3 114 2 819

Avskrivning sker linjärt baserat på anskaffningsvärdet, påbörjas månaden efter idrifttagande. 

Not 5

Ersättning från medlemmar 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ersättning från Enköpings kommun 41 690 40 874 39 002

Ersättning från Håbo kommun 21 050 20 820 20 354

Summa 62 740 61 694 59 356
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Not 6

Finansiella intäkter 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ränteintäkter likvida medel 0 0 0

Övriga finansiella intäkter 1 2 0

Summa 1 2 0

Not 7

Finansiella kostnader 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ränta på långfristig skuld till Kommuninvest AB 1 31 -3

Finansiell kostnad pensionsskuld 629 665 471

Övriga finansiella kostnader 39 3 10

Summa 670 699 478

Not 8

Förbättring annans fastighet 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 806 5 555 0

Årets anskaffningar 0 252 467

Omklassificeringar 0 0 5 088

Utrangeringar/avyttringar 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 806 5 806 5 555

Ingående avskrivningar -3 863 -3 592 0

Utrangeringar/avyttringar, omklassificering 0 0 0

Årets avskrivningar -284 -271 -3 592

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 146 -3 863 -3 592

Bokfört värde 1 660 1 944 1 963

Not 9

Maskiner & inventarier 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 12 296 11 223 10 226

Årets anskaffningar 1 672 1 074 1 527

Omklassificeringar 0 0 -507

Utrangeringar/avyttringar 0 0 -23

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 969 12 296 11 223

Ingående avskrivningar -6 950 -6 283 -5 893

Utrangeringar/avyttringar, omklassificering 0 0 23

Årets avskrivningar -697 -667 -413

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 647 -6 950 -6 283

Bokfört värde 6 322 5 347 4 940
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Not 10

Fordon 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 52 877 44 075 45 291

Årets anskaffningar 8 386 9 046 0

Omklassificeringar 0 0 178

Utrangeringar/avyttringar 0 -245 -1 394

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 263 52 877 44 075

Ingående avskrivningar -20 104 -18 173 -17 556

Utrangeringar/avyttringar, omklassificering 0 0 1 394

Årets avskrivningar -2 437 -1 931 -2 011

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 542 -20 104 -18 173

Bokfört värde 38 721 32 772 25 902

Not 11

Pågående anläggningar 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde: 2 837 2 601 546

Årets investeringsutgifter

   Förbättring fastigheter 0 309 80

    Fordon 7 233 9 180 2 349

    Maskiner 0 0 0

   Inventarier 1 509 1 119 1 622

Summa 8 741 10 608 4 050

Aktiverade anläggningar

   Förbättring fastigheter 0 -252 -467

    Fordon -8 479 -9 046 0

    Maskiner 0 0 0

   Inventarier -1 672 -1 074 -1 527

Summa -10 151 -10 372 -1 995

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 428 2 837 2 601

Not 12

Kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar 704 21 690 722

Momsfordran 1 0 585

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 2 1 772 1 637

Övriga fordringar 6 527 6 022 3 906

Summa 7 234 29 484 6 850
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Not 13

Kassa och bank 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Koncernkonto Nordea 473 3 224 25 896

Summa 473 3 224 25 896

Not 14

Eget kapital 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående eget kapital 3 744 3 581 2 681

Periodens resultat 43 162 900

Utgående eget kapital 3 787 3 743 3 581

Avstämning eget kapital enligt balanskravet    

Periodens resultat enligt resultaträkning 43 162 900

Avgår: realisationsvinster -93 0 -70

Periodens justerade resultat -50 162 830

Not 15

Långfristiga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avsättning, pensioner 20 019 17 874 15 881

Löneskatt på pensionsavsättning 4 857 4 336 3 853

Summa 24 876 22 211 19 733

Not 16

Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Skuld till Kommuninvest 16 000 16 000 16 000

Upplåningsränta Stibor +0,09% Stibor +0,09%
Stibor 

+0,32%

Räntebindningstid 3 mån 3 mån 3 mån

Förfaller 2022-09-15 2022-09-15 2019-09-17
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Not 17

Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Leverantörsskulder 2 504 4 958 833

Upplupna löner 1 252 1 066 1 066

Upplupna semesterlöner 1 794 1 791 1 596

Upplupna avgiftsbestämda pensioner 1 349 1 409 1 468

Upplupen löneskatt på pensioner 1 002 465 430

Upplupna arbetsgivaravgifter 2 183 2 058 1 905

Personalens källskatt 890 843 768

Momsskuld 194 158 105

Skatteskuld 0 436 6

Förutbetalda intäkter & övr upplupna kostnader 7 20 468 20 660

Summa 11 174 33 653 28 838

Not 18

Justerande poster mellan resultat och kassaflöde 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar som belastat resultatet 3 511 3 114 2 819

Förändring pensionsskuld, avsättning 2 665 2 477 2 631

Realisationsvinst -93 -70

Realisationsförlust 0 0 0

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 0 23

Summa 6 083 5 591 5 403

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping – Håbo.
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Förbundsdirektionens ordförande Förbundschef
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