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Utfall mån 9 Räddningstjänsten 2021
Semesterlöneskulden för T2 är bokad och påverkar med +510 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830.
Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till +420 tkr i september.
Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. sept saknas (-10 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr)
Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-251 865 tkr).
Ansvar 9899 har påverkats negativt av en faktura på 240 tkr rörande pensioner för 2019.
Utebliven tillsyn pga Covid har påverkat ansvar 9810 negativt med totalt 400 tkr.
Utfallet är därmed ca -120 tkr mot budgeterat resultat +25 tkr. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet -540 tkr.

Utfall mån 10 Räddningstjänsten 2021
Semesterlöneskulden för T2 är bokad och påverkar med +510 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830.
Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till +250 tkr i oktober.
Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. okt saknas (-20 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr).
Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-709 tkr).
Ansvar 9899 påverkas negativt av en faktura på 240 tkr rörande pensioner för 2019.
Utebliven tillsyn och utbildning pga Covid påverkar ansvar 9810 och 9870 negativt med totalt 350 tkr.
Utfallet är därmed ca 50 tkr mot budgeterat resultat +28 tkr. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet -200 tkr.
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Enheten för inriktning av skydd mot olyckor
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Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Magnus Olofsson
magnus.olofsson@msb.se

För kännedom:
Länsstyrelsen Uppsala

Begäran om information avseende kommunens arbete
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tillsynsansvar
avseende kommunens arbete med skyldigheterna enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) delges vilken information MSB har tagit del av samt MSB:s iakttagelser
angående årsuppföljning LSO 2018-2020. MSB har gjort iakttagelser om
Räddningstjänsten Enköping-Håbos verksamhet och ansvar inom följande områden:
•
•
•
•

LSO 5 kap 1 § Kommunens tillsyn - Föreläggande
LSO 3 kap 4 § Rengöring och brandskyddskontroll - Fristuppfyllnad
brandskyddskontroll
LSO 3 kap 4 § Rengöring och brandskyddskontroll - Föreläggande och
säkerställande av rättelse
LSO 3 kap 4 § Rengöring och brandskyddskontroll - Fristuppfyllnad rengöring

Räddningstjänsten Enköping-Håbo kommun ges möjlighet att inom tre veckor från detta
datum komplettera och korrigera eventuella felaktigheter i MSB:s iakttagelser samt i övrigt
lämna synpunkter inför ärendets fortsatta handläggning. Information om orsaker till den
rådande situationen och vilka eventuella åtgärder kommunen avser att vidta för att hantera
situationen är av särskilt intresse.

Bakgrund
MSB är sedan 1 januari 2021 ansvarig för tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt
LSO. I egenskap av ansvarig tillsynsmyndighet har MSB tagit del av kommunens svar från
MSB:s årsuppföljningar över kommunernas skyldigheter. För de fall där inrapporterade
uppgifter talar för att en kommun inte uppfyller lagens krav har MSB funnit anledning att
fördjupa granskningen av kommunens verksamhet inom ett eller flera områden. Under
kapitlet MSB:s iakttagelser redovisas skälen till den fördjupade granskningen av er
organisation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984
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MSB:s iakttagelser
LSO 5 kap 1§ Kommunens tillsyn - Föreläggande

En tillsyn ska ske som en kontroll av brandskyddet i byggnader och anläggningar1 eller av
att särskilt utpekade anläggningar har en skälig beredskap2. En myndighet måste basera alla
sina beslut på lagstiftningen och kan därmed inte fatta godtyckliga beslut och ställa krav på
åtgärder från den enskilde utan ska använda de medel som finns angivna i lagen3. För det
fall dessa byggnader eller anläggningar inte bedöms leva upp till lagens krav ska
kommunen ställa bindande krav på rättelse. Att formulera kraven som tvingande är
nödvändigt för att beslutet ska vara rättssäkert och kunna överklagas. Det är också viktigt
för att tydligt signalera att det är ett krav att det sker rättelse av en eller flera brister. När en
tillsynsmyndighet beslutar om en tvingande åtgärd är det av stor vikt att det för den
enskilde tydligt framgår vad som ska åtgärdas och varför det ska åtgärdas och vad åtgärden
syftar till att motverka.

Observation
Av de 394 tillsynsbesök som genomförts under åren 2018-2020 uppger kommunen att 252
av dem resulterat i någon form av krav på rättelse hos den enskilde. I 34 av dessa ärenden
har kommunen använt föreläggande4 för att åstadkomma rättelse.
Med anledning av ovanstående observation framstår det som att Räddningstjänsten
Enköping-Håbo brister i sitt tillsynsarbete avseende nyttjande av föreläggande.
LSO 3 kap 4 § Rengöring och brandskyddskontroll - Fristuppfyllnad
brandskyddskontroll

I föreskrift5 regleras vilka anläggningar som ska omfattas av brandskyddskontroll och hur
ofta de ska kontrolleras. Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att
kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt och
beroende på typ av anläggning regleras kontrollintervallet till 2, 3 respektive 6 år.

Observation
I årsuppföljning för 2020 rapporteras att det inom Räddningstjänsten Enköping-Håbos
ansvarsområde fanns 207 objekt med kontrollfrist på två år och 2786 objekt med
kontrollfrist på tre år. Av svaren i årsuppföljningarna framgår att det under 2019-2020 för
2-årsobjekten genomförts 78 brandskyddskontroller vilket innebär en fristuppfyllnad på 38
procent. För 3-årsobjekten har det under 2018-2020 genomförts totalt 2224 kontroller
vilket ger en fristuppfyllnad på 80 procent. Avseende objekten med kontrollfrist sex år

1

2 kap. 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
2 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
3 5 kap. 2§ 2 st (2003:778) om skydd mot olyckor
4 5 kap. 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
5 MSBFS 2014:6
2
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visar siffrorna att det under halva tidsperioden som gått hunnit genomföras 49 procent av
de föreskrivna kontrollerna.
Ovanstående siffror visar att Räddningstjänsten Enköping-Håbo inte i tillräcklig
utsträckning bidrar till att de föreskrivna fristerna för objekten med två- och tre års
kontrollfrist uppfylls och att de således inte lever upp till kraven i lagstiftningen enligt 3
kap. 4 § LSO.
LSO 3 kap 4 § Rengöring och brandskyddskontroll – Föreläggande och
säkerställande av rättelse

En tillsyn i form av en brandskyddskontroll i det här fallet ska ske just som en kontroll av
brandskyddet i den aktuella anläggningen6. För de fall dessa anläggningar inte bedöms leva
upp till lagstiftningens krav ska den som ansvarar för brandskyddskontrollens utförande
ställa bindande krav på rättelse. En myndighet är bunden av viss formalia, och beslut kan
inte fattas utan att detta kan finna stöd i lagtexten eller föreskrifterna. Att formulera kraven
som tvingande är nödvändigt för att beslutet ska vara rättssäkert och kunna överklagas.
När den som utför en brandskyddskontroll beslutar om en tvingande åtgärd är det av stor
vikt att det för den enskilde tydligt framgår vad som ska åtgärdas och varför det ska
åtgärdas. Det innebär att den som genomför kontrollen och fattar beslutet ska redovisa
vilka risker den påstådda bristen kan innebära och vad den krävda åtgärden syftar till att
motverka avseende den specifika risken.
För att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs är det viktigt att den som ansvarar
för genomförandet av kontrollen följer upp sina beslut genom ett nytt besök genomförs
eller att på annat sätt skaffa sig nödvändig information. Kommunen som är den som har
det övergripande ansvaret för verksamheten har ansvar för att verksamheten bedrivs på
det sätt som beskrivs ovan.

Observation
Av de 8954 besök för brandskyddskontroll som genomförts under åren 2018-2020
rapporteras att 1307, dvs 15 procent, av dem resulterat i någon form av krav på rättelse
hos den enskilde. I 96 av dessa ärenden har de möjligheter som finns i lagstiftningen7
använts för att åstadkomma rättelse av ett bristande brandskydd, d v s föreläggande eller
nyttjandeförbud. I 51 av dessa ärenden har den som beslutat om åtgärden också följt upp
att kraven på rättelse också resulterat i någon form av åtgärd.
MSB:s sammantagna bedömning är att det talar för att Räddningstjänsten Enköping-Håbo,
som ansvarig kommunal organisation för frågor kring rengöring och brandskyddskontroll,
inte i tillräcklig utsträckning ser till att lagstiftningens krav avseende ovanstående punkter
uppfylls och därmed ej heller kraven i LSO 3 kap 4 § avseende brandskyddskontroll.

6
7

2 kap. 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
5 kap. 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
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LSO 3 kap 4 § Rengöring och brandskyddskontroll – fristuppfyllnad rengöring

Kommunen har i syfte att förebygga bränder ansvar för att fasta förbränningsanordningar
(eldstäder, fläktar i storkök mm) rengörs (sotas) enligt vissa fastställda intervall.8 MSB
utfärdar föreskrifter om vilka anläggningar som ska sotas9 och kommunen i sin tur
föreskriver om hur ofta respektive anläggning ska sotas10. Vägledning till utformning av
fristerna kan hittas i de allmänna råden till MSBFS 2014:6. Sotningen kan komma till stånd
antingen genom att kommunen själv utför tjänsten eller avtalar med privat entreprenör att
utföra sotningen på kommunens uppdrag. Oavsett vilket bär kommunen ansvaret för att
rengöring i tillräcklig omfattning kommer till stånd.

Observation
Räddningstjänsten har i sin redovisning angivit att 81 procent av de planerade
rengöringarna har genomförts under 2020. Detta värde ger en bild av att kommunens
hantering av rengöring/sotning inte uppfyller de föreskrifter angående frister för rengöring
kommunerna själva antagit.

Vänliga hälsningar
Magnus Olofsson
Enheten för inriktning av skydd mot olyckor (RO-IS)

8

3 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
3 kap. 2§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
10 3 kap. 1§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
9
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Cecilia Fager
0171-47 56 02
cecilia.fager@rtjeh.se

MSB
Enheten för inriktning av skydd mot olyckor
Avd. för räddningstj. och olycksföreb.
registrator@msb.se

Angående er begäran om information,
MSB har i skrivelse daterad 2021-09-24 begärt information om kommunens
skyldigheter inom ramen för LSO med avseende på kommunens tillsyn (LSO 5:1)
samt ansvar för rengöring och brandskyddskontroll (LSO 3:4). Skrivelsen är ställd
till Räddningstjänsten Enköping-Håbo (RTJEH).
RTJEH har för avsikt att besvara alla MSB:s frågor men eftersom frågor rörande
LSO 3:4 genom avtal hanteras av kommunernas skorstensfejarmästare har vi
valt att dela upp vårt svar i två delar. Denna första del omfattar svar rörande LSO
5:1. Vi återkommer med svaren rörande LSO 3:4 så snart vi fått besked från
skorstensfejarmästaren.
Beträffande kommunens skyldigheter som tillsynsmyndighet (LSO 5:1) vill RTJEH
klargöra att vi tar detta uppdrag på allra största allvar och att vi ser positivt på
MSB:s tillsynsärende och de synpunkter som framförts till oss.
Syftet med vår tillsynsverksamhet är att åstadkomma förbättrad brandsäkerhet.
Enligt vår uppfattning gör vi det. Vi stänger inga ärenden innan allvarliga brister
har åtgärdats. Lyckas vi inte få våra motparter att vidta de åtgärder vi begär så
förelägger vi om rättelse. I de allra flesta fall behöver vi inte förelägga om
rättelse. Motparten inser oftast själva vikten av att åtgärda de brister som har
uppmärksammats genom tillsyn. För oss är det viktigt att brandskyddet blir
bättre och att vår tillsynsverksamhet bedrivs på att rättssäkert sätt. I vår
tillsynsprocess är föreläggande och andra typer av myndighetsbeslut viktiga
verktyg som vi nyttjar om vi ser att vi inte lyckas uppnå vår målsättning men i
regel uppnår vi önskat resultat utan att behöva ta till dessa verktyg.
RTJEH vill klargöra att alla brister som uppmärksammas genom tillsyn
protokollförs. Våra tillsynsprotokoll har status tjänsteanteckning och utgör
samtidigt dokumentation över kommunicering inför myndighetsbeslut.
Av våra protokoll framgår tydligt att protokollen inte har någon juridisk status.
Detta är också något som vi muntligen upplyser våra motparter om i samband
med tillsynsbesöket. Motparten uppmanas att inkomma med synpunkter inför
Postadress
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det kommande myndighetsbeslutet. Vi uppger alltid ett sista datum då ev.
synpunkter senast ska vara inkomna. Efter detta datum följer vi upp
tillsynsärendet. Uppföljning görs i normalfallet genom återbesök på plats.
I regel har de brister som uppmärksammades vid tillsynsbesöket åtgärdats vid
uppföljningen varmed det inte finns någon anledning att fatta något myndighetsbeslut. I vissa fall har motparten påbörjat åtgärd men inte hunnit slutföra
den alternativt inte vidtagit korrekt åtgärd. För ärenden där åtgärder har
påbörjats men inte slutförts kan respit medges. Grundregeln för handläggning av
tillsynsärenden är dock att myndighetsbeslut ska upprättas om åtgärd inte är
vidtagen vid tidpunkten för återbesöket.
Vår tillsynsprocess regleras internt dels genom anvisningar i vår tillsynsplan1 dels
genom specifika riktlinjer för handläggning av tillsynsärenden2. Båda dessa
dokument bifogas denna skrivelse.
Bifogat till denna skrivelse finns även ett utdrag av försättsbladet till ett
tillsynsprotokoll. Av försättsbladet framgår protokollets status, att motparten
uppmanas att inkomma med synpunkter (kommunicering inför beslut) och att
myndighetsbeslut kommer att fattas om angivna brister inte åtgärdas.
RTJEH arbetar kontinuerligt med att korta ner ledtiderna i våra tillsynsärenden.
Exempelvis mäter vi genomsnittlig handläggningstid per ärende. I övrigt har vi
mättal som mäter effekten av, kvaliteten hos och produktiviteten i vår tillsynsverksamhet. Mättalen sammanställs löpande och presenteras årligen i särskild
årsrapport (exempel bifogas denna skrivelse). Processägaren för tillsynsprocessen följer kontinuerligt upp tillsynsverksamheten. Att tillsynsprocessen
följer interna anvisningar och att handläggarnas kompetens är rätt säkerställs
genom kompetensutvecklingsplan, individuella uppföljningssamtal,
gemensamma förebyggande övningar samt vid regelbundna möten där såväl
skälighetsbedömning som tillsynsprocessen som helhet diskuteras.
Med detta sagt är det vår förhoppning att MSB har fått en klarare och mer
korrekt bild av hur RTJEH agerar inom ramen för våra skyldigheter som
tillsynsmyndighet (LSO 5:1).

Med vänlig hälsning

Cecilia Fager
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:

1
2

Utdrag tillsynsprotokoll försättsblad
Tillsynsplan 2019-2022
Riktlinjer för handläggning av tillsynsärenden
Årsrapport tillsyn 2020

Tillsyns- och tillståndsplan 2019-2022, STY-3236
Riktlinjer för handläggning av tillsynsärenden, STY-0551
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1 Sammanfattning
Antalet bränder och trafikolyckor har varit färre än normalt fram till september. RIBberedskapen i Skokloster har inte kunnat upprätthållas dagtid under sommaren.
Antalet insatser rörande miljöräddning och anlagda bränder är låga. Däremot har
utbildningsverksamheten för kommunernas anställda och skolelever inte kunnat genomföras
som planerat.
Ekonomiskt gör förbundet ett sämre resultat än väntat under T2 till följd av Coronapandemin
vilket delvis kommer att kunna hanteras under T3.
För kommande år har direktionen fastställt en långsiktig drift- och investeringsbudget.

2 Väsentliga händelser
Coronapandemin har påverkat vårens utbildnings- och tillsynsverksamhet vilket har lett till ett
inkomstbortfall på ca 300 tkr.
Sommaren var lugn trots värmen och torkan. Under året har en ny BAS-bil tagits i bruk i
Enköping och en ny tankbil väntas till Skokloster.
Beredskapen i Skokloster har inte kunnat upprätthållas under sommaren och behöver hanteras
under hösten.
Utfallet för T2 är -700 tkr vilket beror på högre pensionskostnader än väntat särskilt som en
faktura på 240 tkr tillkommit från 2019. Dessutom har kostnaden för fordonsförsäkringar ökat
med 300 % under första halvåret. Delvis kommer detta underskott att kunna hanteras under
T3.
Förbundets målsättning rörande utbildningsverksamheten har inte kunnat uppnås på grund av
Coronapandemin. Detta har främst drabbat kommunernas anställda och skolelever. Däremot
har användningen av skum i stort sett upphört och antalet insatser rörande miljöräddning och
anlagda bränder är fortsatt lågt.
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3 Uppföljning kvalitet och mål
Under första halvåret har utbildningsverksamhet och annan uppsökande verksamhet stått
tillbaka. Däremot har förbundets räddningsinsatser genomförts inom godtagbar tid och antalet
miljöärenden och antalet anlagda bränder minskar.

Förbundets mättal representerar olika fokusområden för året. 4 mål från dessa är uppfyllda för
perioden och ytterligare 6 har möjlighet att nås för helåret. 2 mål kommer inte att nås 2021.

Mättal förbundet 2018-2021
2018

2019

182
14

179
8

68
9

100
6

Genomföra i ns a ts
Andel godkä nda a kti vi teter enl i gt Akti vi tets pl a n
Andel brä nder med s pri dni ng
Andel AAR a v i ns a ts er

i .u
1,4%
i .u

i .u
4,3%
i .u

51%
1,4%
5,9%

55%
4,9%
11,2%

Stöd ti l l den ens ki l de
Invå na re gör egen förs ta i ns a ts
Utrymt vi d Bra nd i byggna d

22%
2,7%

24%
7,1%

31%
4,1%

29%
6,6%

40%
5% Nytt 2021

171
16%
3%

180
27%
34%

180
28%
43%

141
23%
48%

180
40%
50%

534
1 034

479
919

487
1 122

306
645

450 Nytt 2021
750 Nytt 2021

Proces s
Myndi ghets utövni ng
Anta l ti l l s yns bes ök
Anta l el ds ta ds rel a tera de brä nder

2020 T2 2021 Mål 2021 Kommentar
180 Begrä ns a t pga Covi d
5

80% Upps ta rt 2020
0%
10% Upps ta rt 2020

Efter i ns a ts
Intä kt Res tvä rde (RVR)[Tkr]
Andel RVR a v brä nder
Andel RVR a v Tra fi kol ycka
Stöd
Repa ra ti ons kos tna der fordon [Tkr]
Överti ds kos tna der i nk AG [Tkr]
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Mål för förbundets ekonomi

Förbundet ska uppfylla följande ekonomiska förutsättningar från förbundsordningen:




Verksamhetens ska ha en resultaträkning i balans
Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr
Soliditeten ska inte understiga 5 %

Förbundet uppfyller endast kravet på likviditet för perioden men kommer enligt prognosen att
uppfylla även kravet på soliditet för helåret.
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4 Volym- och resursmått
Årets insatser är färre än medelvärdet för de 5 föregående åren. Däremot har antalet
automatiska brandlarm och sjukvårdslarmen varit fler. Det ökade antalet sjukvårdslarm beror
främst på att regionen använder förbundets resurser i högre utsträckning vilket är positivt.
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5 Resultaträkning delår
Bokslut 2020

Delårsbokslut
2020

Delårsbokslut
2021

Prognos
2021

Budget
2021

5 563

3 312

3 430

5 535

5 635

-64 079

-42 136

-43 975

-65 420

-65 220

Avskrivningar

-3 511

-2 277

-2 474

-3 800

-3 895

Ersättning från medlemmar

62 740

41 827

42 647

63 970

63 970

1

0

0

1

1

-671

-448

-327

-456

-456

43

278

-700

-170

34

tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6 Ekonomisk analys
Resultatet för T2 är sämre än väntat och påverkas av uteblivna intäkter för
tillsynsverksamheten till följd av vårens Covid-pandemi (330 tkr). Förbundet har även fått
kraftigt höjda premier för fordonsförsäkringar vilket påverkar perioden negativt med 200 tkr.
Skandikon har dessutom fakturerat 240 tkr i avgiftsbestämda pensioner från 2019.
Hösten innebär däremot en möjlighet till full verksamhet och det är stort tryck på
utbildningsverksamheten. Prognosen är därför en viss återhämtning och ett negativt resultat
för helåret på ca 170 tkr.

7 Balanskravsresultat
Balanskravet för T2 2021 har inte uppnåtts. Resultat enligt resultaträkningen är -701 tkr.
Balanskravsresultatet är enligt helårsprognosen -170 tkr även med hänsyn till årets
realisationsvinster. Underskottet är ett resultat av minskade intäkter från tillsyn i spåren av
Covid-pandemin samt oförutsedda kostnader. Enligt huvudregeln ska balanskravsresultatet
återställas inom 3 år.
Balanskravsutredning
Periodens resultat
Realisationsvinster
Resultat efter justeringar
Resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

-170

43

162

0

-93

0

-170

-50

162

0

0

0

-170

-50

162
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8 Investeringar delår
Bokslut 2020

Delårsbokslut
2020

Delårsbokslut
2021

Prognos
2021

Budget
2021

0

0

0

0

0

Utgifter

-8 649

-6 528

-4 064

-4 200

-8 600

Nettoinvestering

-8 649

-6 528

-4 064

-4 200

-8 600

Tkr
Inkomster

9 Förväntad utveckling
Förbundets medlemskommuner fortsätter att växa. Särskilt intressant är etableringen av
Dagab intill Brandstationen i Bålsta.
Till följd av befolkningsökningen och etableringen av större företag i Håbo är förbundets
ambition att utöka beredskapen i Bålsta under 2023.
MSB har tagit över tillsynsansvaret av landets Räddningstjänster och ställer krav på
samarbeten i större regioner. Regionssamarbetet mellan Uppsala, Stockholm och Gotland är
etablerat redan 2014 och fortsätter utvecklas.
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10 Redovisningsprinciper
Redovisningen följer fastställda redovisningsprinciper baserade på Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan
helårsbokslutet 2020.
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.
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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.
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