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Avdelningen för inspektion 

Michael Nilsson,  
010-730 97 37 
arbetsmiljoverket@av.se 

   
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO 
VÄSTRA RINGGATAN 6-8 
745 31 ENKÖPING 

 
 
 

 
Postadress: Box 9082, 171 09 Solna 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

 

Resultatet av inspektionen 26 november 2021 

 
 
Ert organisationsnummer: 222000-2410 
Arbetsställe: RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING HÅBO 
Besöksplats: VÄSTRA RINGGATAN 6-8, ENKÖPING 
Besöksdatum: 26 november 2021 
Deltagare i inspektionen: Fredrik Hallberg, Stf Räddningschef 

Christer Eriksson, Styrkeledare och skyddsombud 
Magnus Johansson, Styrkeledare och 
fastighetsansvarig 
Michael Nilsson, arbetsmiljöinspektör 

  
Vi besökter er den 26 november 2021 och inspekterade ert arbetsmiljöarbete. 
Vid inspektionen såg vi en del som fungerade bra, men vi hittade också en del 
som ni behöver förbättra. I det här inspektionsmeddelandet redovisar vi de 
brister vi såg och de krav vi nu ställer. 
 
 

Vi kommer på återbesök hos er den 31 mars 2022 klockan 13:00 - 16:00 

Vid vårt besök kommer ni få visa och beskriva hur ni har uppfyllt kraven, och 
hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i att uppfylla dessa. 
 
Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 
 

Vilka ska vara med vid återbesöket? 

Vid återbesöket vill vi gärna träffa samma personer som var med vid den här 
inspektionen. 
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Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på 
er att åtgärda bristerna. 
 

Brister och krav 

Brist 1: Rök- och kemdykning, riskbedömning 
Er verksamhet innebär bland annat att ni utför rök- och kemdykning vilket är 
förenat med allvarliga risker och arbetet regleras därför av särskilda 
arbetsmiljöregler. Reglerna kräver specifikt att man inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet riskbedömer utifrån de förutsättningar som 
råder inom hela insatsområdet och som kan leda till insatser med rök- eller 
kemdykning. Om sådan rutin för sådan särskild riskbedömning inte är 
klargjord och tillämpad kan det uppstå situationer då förutsättningsarna för 
rök- och kemdykning inte ger betryggande säkerhet. 
 
Riskbedömningen ska utföras så att förutsättningarna för:  
• organisationen,  
• utbildning,  
• övning,  
• rutiner,  
• tester och  
• utrustning 

 
kan anpassas till de identifierade riskerna och tänkbara olycksscenarier då rök- 
eller kemdykning ska utföras inom insatsområdet. 
 
Vid inspektionen framkom att ni indirekt beaktar arbetstagarrisker enligt 
ovanstående, exempelvis genom det "Handlingsprogram" ni upprättar enligt 
lagen om skydd mot olyckor. Ni refererade till ett handlingsprogram från år 
2014. 
Dock bedömer vi att ni, inom era rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete, 
inte klargjort och dokumenterat vilka som har till uppgift att göra 
riskbedömningen, på vilket sätt och med vilken periodicitet sådan specifik 
riskbedömning ska ske så att hänsyn särskilt tas till arbetsgarnas 
arbetsmiljörisker då ovanstående föutsättningar analyseras med avsikten att 
genomföra riskreducerande åtgärder vid rök- och kemdykning. 
Vid inspektionen redovisade ni inte något dokumenterat resultat av en 
riskbedömining där förutsättningar enligt ovan beaktats. 
 
UPPLYSNING 
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Riskbedömningen i 4 § skiljer sig från kraven i lagen om skydd mot olyckor, 
som avser att hindra och begränsa skador på människor (allmänheten), 
egendom och miljö. Paragraf 4, AFS 2007:7 tar alltså särskilt sikte på 
arbetstagarnas säkerhet. 
 
Krav: 
1.1  Ni ska upprätta dokumenterade rutiner för att riskbedöma arbetstagarnas 
risker vid rök- och kemdykning. Riskbedömningen ska utföras så att 
förutsättningarna för:  
• organisationen,  
• utbildning,  
• övning,  
• rutiner,  
• tester och  
• utrustning 

 
anpassas till identifierade risker och tänkbara olycksscenarier då rök-och 
kemdykning ska utföras inom hela ert insatsområde. 
 
Av rutinerna ska framgå att med vilka metoder riskbedömningarna ska ske, 
vilka som ska delta, när de ska genomföras och att riskbedömningar även sker 
då förändringar som påverkar riskerna planeras samt att resultatet av 
riskbedömningen dokumenteras och att det där framgår vilka riskerna är och 
om de är allvarliga eller inte 
Se 4 § AFS 2007:7 samt 5 och 8 §§ AFS 2001:1. 
 
1.2  Ni ska tillämpa rutinen, som upprättats enligt krav nr 1.1 och dokmentera 
riskbedömingsesultatet. Där ska framgå vilka risker ni identifierat och om de är 
allvarliga elle inte. 
Se 4 § AFS 2007:7 samt 5 och 8 §§ AFS 2001:1. 
 
Brist 2: Kemiska arbetsmiljörisker, riskbedömning 
Ni hanterar olika kemiska riskkällor såväl inköpta och sådana som kan 
uppkomma som följd av ert arbete. Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver 
detaljerade riskbedömningar. Behovet av specifika riskreducerande åtgärder, 
instruktioner, märkning, medicinska kontroller, register, tillstånd eller 
utredningar ska då analyseras. 
 
Vid inspektionen av er verksamhets övergripande rutiner för att undersöka och 
riskbedöma arbetsmiljörisker visade det sig att ni där inte beskriver hur 
kemiska arbetsmiljörisker ska undersökas och riskbedömas. Ni redovisade inte 
heller någon dokumenterad riskbedömning av de kemiska riskkällor som kan 
förväntas förekomma i er verksamhet. 
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Arbetsmiljöverket bedömer därför att er hantering av kemiska riskkällor kan 
innebära att arbetstagarna inte känner till farorna med riskkällorna eller hur 
man ska skydda sig mot dem. Vidare bedömer vi att det kan finnas kemiska 
riskkällor som är oidentifierade. 
 
Krav: 
2.1  Ni ska se till att era rutiner inom ert systematiska arbetsmiljöarbete för att 
undersöka och riskbedöma kemiska arbetsmiljörisker säkerställer: 
 
– Att kemiska riskällor som kan förväntas förekomma i er verksamhet anges i 
en förteckning enligt 6 § och bedöms i enlighet med 5 och 7-9 §§ i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker. 
– Att det framgår när och vem som ska göra undersökningarna och 
bedömningarna, samt vilka som ska medverka vid dem. 
– Att 15-49 §§ i AFS 2011:19 beaktas då det beslutas om vilka åtgärder som ska 
vidtas för att begränsa riskerna med de kemiska riskkällorna. 
– Att resultatet av riskbedömningarna och besluten om åtgärder därav 
dokumenteras och att det av dokumentationen framgår uppgifter enligt 10 § 
AFS 2011:19 för var och en av de riskbedömda kemiska riskkällorna. 
Se 5 och 8 §§ AFS 2001:1 samt 5 § AFS 2011:19. 
 
2.2  Ni ska med stöd av era dokumenterade rutiner inom ert systematiska 
arbetsmiljöarbete undersöka, riskbedöma och åtgärda de kemiska riskkällor 
som finns eller som kan bildas i er verksamhet i enlighet med 5, 6-9 och 14 §§, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19, om kemiska arbetsmiljörisker. 
• Vid riskbedömningen av de kemiska riskkällorna ska ni minst använda den 

information som finns i de kemiska produkternas säkerhetsdatablad 
levererade av produkternas tillverkare. 

• För att avgöra vilka riskreducerande insatser som fordras ska ni bedöma 
om och när åtgärder behövs för att begränsa risken för att en kemisk 
riskkälla orsakar ohälsa eller olycksfall i den egna verksamheten genom: 

 
1. skadlig exponering via inandning, 
2. skadlig exponering via hudkontakt, stänk i ögonen eller intag via munnen, 
3. bildning av antändbar luftblandning eller brandrisk av annan orsak, samt 
4. personskador på grund av reaktiva, explosiva eller materialförstörande 
egenskaper. 
 
Vid bedömningen ska bland annat följande faktorer beaktas: 
 
a. Hur riskkällans farliga egenskaper kan komma till uttryck vid det sätt som 
den förekommer i verksamheten. 
b. Hur arten, nivån och varaktigheten av exponeringen för riskkällan är där den 
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förekommer. 
c. Eventuella samverkande effekter med andra kemiska riskkällor eller med 
andra arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen. 
d. Möjliga reaktioner tillsammans med andra kemiska riskkällor eller material 
som förekommer på arbetsplatsen. 
e. Förhållanden vid arbetet som kan påverka risken, inklusive effekten av 
vidtagna och planerade skyddsåtgärder. 
f. Erfarenheter från ohälsa, olycksfall eller tillbud i verksamheten, vid 
beredskapsövningar enligt 12 §, AFS 2014:43 sista stycket samt erfarenheter från 
medicinska kontroller 
• Bedömningen ska leda till beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att 

begränsa riskerna. Bestämmelserna i 15-49 §§ ska beaktas vid beslut om 
dessa åtgärder. 

• Särskilt gäller för kemiska riskkällor som är upptagna i bilaga 1, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden att 
man vid riskbedömningen enligt 8 § (AFS 2011:19) ska avgöra om halten av 
respektive ämne är godtagbar med hänsyn till gränsvärdet. Bedömningen 
och skälen för denna ska dokumenteras. Vid bedömningen ska hänsyn tas 
till halten av alla kemiska ämnen i inandningsluften som kan medföra 
ohälsa eller olycksfall, till hur fysiskt påfrestande arbetet är och till att vissa 
ämnen kan tas upp genom huden. Mätning av luftföroreningar i 
andningszonen ska utföras om det inte på annat sätt kan klargöras vilka 
åtgärder som krävs för att exponeringen ska vara godtagbar med hänsyn 
till gränsvärdet. Om mätning inte behöver utföras enligt undantagen i 
föregående mening eller 50 § (AFS 2014:43) andra stycket ska skälen för 
detta dokumenteras. 

• Resultatet av riskbedömningen och besluten om åtgärder ska 
dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå: 

 
1. vilka delar av verksamheten som ingått i undersökningen och 
riskbedömningen, 
2. i vilka situationer eller utrymmen en kemisk risk behöver undanröjas eller 
begränsas, 
3. vilka skyddsåtgärder som ska vidtas när man utför olika typer av 
arbetsuppgifter och vilka skadebegränsande och avhjälpande åtgärder som ska 
vara förberedda, 
4. vilka övriga åtgärder eller mer detaljerade undersökningar som är beslutade, 
vem som har ansvaret och när de ska vara klara, 
5. vilka personer som deltagit i bedömningen, 
6. tidpunkten för nästa planerade undersökning och riskbedömning, såvida det 
inte är en bedömning av ett tillfälligt arbete, 
7. vilket datum dokumentet upprättats och 
8. vem den fysiska person är som i egenskap av ansvarig godkänt 
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undersökningen och riskbedömningen. 
 
Om bedömningen är att det inte finns några situationer eller utrymmen där 
någon kemisk risk behöver undanröjas eller begränsas får dokumentationen 
enligt punkterna 2, 3 och 4 ersättas med en uppgift om detta. 
 
• Vidare ska ni fastställa de hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs 

beaktat er kemikaliehantering enligt 11 §; AFS 2011:19 samt fastställa en 
beredskapsplan för olyckor och nödsituationer om det av undersökningen 
och riskbedömningen följer att olyckor och nödsituationer kan uppkomma 
som kräver omedelbara åtgärder för att skydda arbetstagare. 
Beredskapsplanen ska innehålla uppgifter enligt 12 §, AFS 2011:19. 

• Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker 
som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat 
sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas. 
Av informationen ska framgå det som anges i första stycket i 13 §, AFS 
2011:19 och baseras på de dokument som anges i andra stycket till 13 §. 

 
UPPLYSNING 
Pargraferna 15-49 är regelavsnitt som handlar om t.ex. märkning, 
prioritetsordningar vid val av åtgärder eller om särskilda regler för specifika 
riskkällor. Paragraferna ska alltså beaktas beroende på vilken kemisk riskkälla 
som den allmänna riskbedömningen enligt paragraf 8 behandlar 
Se 8 § AFS 2001:1 samt 5 § AFS 2011:19. 
 
Brist 3: Organisatorisk och social arbetsmiljö, riskedömning 
Vid inspektionen redovisade ni era metoder för att undersöka organisatoriska 
och sociala arbetsmiljöförhållanden (OSA). Ni visade t.ex. att ni tar upp området 
vid medarbetarsamtal att ni gör periodiska undersökningar med OSA-
inriktning, att ni gör undersökningar via enkäter och diskuterar resultatet av 
undersökningarna vid arbetsplatsträffar. 
Dock har ni inte riskbedömt er organisatoriska och sociala arbetsmiljö och 
dokumenterat resultatet av en sådan med sådana undersökningar som 
underlag. 
Om man inte undersöker och med undersökningen som underlag rikbedömer 
de organisatoriska och sociala faktorer som har betydelse för risker i 
arbetsmiljön så kan det finnas riskförhållanden som arbetsgivaren inte har 
kännedom om och som därigenom inte åtgärdas. Risker i den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa och olyckor för enskilda 
medarbetare och arbetsgrupper. 
 
 
UPPLYSNINGAR OCH RÅD 
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• Med krav menas de delar av arbetet som fordrar upprepade 

ansträngningar. Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, 
svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan 
också vara kognitiva, emotionella och fysiska. 

• Med resurser avses det i arbetet som bidrar till att antingen uppnå mål för 
arbetet eller hantera krav i arbetet. Resurser kan vara arbetsmetoder eller 
arbetsredskap, kompetens eller bemanning, rimliga och tydliga mål, 
återkoppling på arbetsinsats, möjlighet till kontroll i arbetet, socialt stöd 
från chefer och kollegor och möjlighet till återhämtning.  

• Med starkt psykiskt påfrestande arbete avses till exempel arbetsuppgifter 
och arbetssituationer som innebär att bemöta människor i svåra situationer, 
utsättas för trauman, lösa konflikter, fatta svåra beslD 

• Med krav menas de delar av arbetet som fordrar upprepade 
ansträngningar. Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, 
svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan 
också vara kognitiva, emotionella och fysiska. 

• Med resurser avses det i arbetet som bidrar till att antingen uppnå mål för 
arbetet eller hantera krav i arbetet. Resurser kan vara arbetsmetoder eller 
arbetsredskap, kompetens eller bemanning, rimliga och tydliga mål, 
återkoppling på arbetsinsats, möjlighet till kontroll i arbetet, socialt stöd 
från chefer och kollegor och möjlighet till återhämtning.  

• Med starkt psykiskt påfrestande arbete avses till exempel arbetsuppgifter 
och arbetssituationer som innebär att bemöta människor i svåra situationer, 
utsättas för trauman, lösa konflikter, fatta svåra beslut under press där 
också etiska dilemman ingår.  

 
Exempel på förläggning av arbetstider som kan medföra risker för ohälsa är:  
• Skiftarbete 
• Arbete nattetid 
• Delade arbetspass 
• Stor omfattning av övertidsarbete 
• Långa arbetspass 
• Långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med 

förväntningar på att vara ständigt nåbar. 
 
Krav: 
3.1  Ni ska undersöka arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och 
sociala faktorer i er verksamhet. Undersökningen ska minst omfatta följande: 
• Kraven i arbetet för arbetstagarna (för olika grupper), 
• Om resurserna för arbetet är anpassade för kraven, 
• Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa, 
• Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 

påfrestande samt 
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Undersökningen ska också omfatta om arbetstagarna har kännedom om: 
1. Vilka arbetsuppgifter de ska utföra, 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet, 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras om den tillgängliga tiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, 
5. Vem de ska vända sig till för att få hjälp och stöd för arbetet. 
 
Undersökningen ska därutöver omfatta om arbetstagarna känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkt 1-5 ovan. 
 
Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt 
och det ska av denna framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 
 
UPPLYSNING 
Undersökningsmetoderna kan med fördel särskilt tydligt fokusera på det som 
specifikt ska undersökas enligt dessa arbetsmiljöregler nämligen: balans mellan 
krav och resurs, hur arbetstidens förläggning påverkar risker för ohälsa och om 
arbetstuppgifterna är starkt psykiskt påfrestande. 
Se 5, 9, 10, 11 och 12 §§ AFS 2015:4. 
 
Brist 4: Använding av gasoleldad utrustning för brandsläckningsövning, 
väsentliga säkerhetskrav för tryckbära 
Vid besöket diskuterades (utan att utrustningen kontrollerades på plats) 
översiktligt er utrustning för brandsläckningsövning där gasol används som 
värmekälla och som innehåller tryckbärande anordningar. Ni kunde då inte 
redogöra för om denna utrustning som tillverkades år 2018 är utformad på ett 
sätt som medför att den omfattas av och ska uppfylla något av de Europeiska 
produktdirektiven och därmed har krav på CE-märkning. 
 
Jag informerade er muntligt om att utrustning, i ert fall exempelvis en 
sammansatt utrustning bestående av: 
 
• en gasolcistern (innehållande vätske- och gasfas),  
• gasolledning,  
• förgreningsrör och gasolsslang  
• fördelningsrör till en lokal (container) där gasolen förbränns med öppen 

låga och där personer övar brandsläckning  
• samt en avstängningsventil för gasflödet 

 
… kan vara sådan att den ska vara CE-märkt och inte får användas om CE-
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märkning saknas. 
 
Om det inte är klarlagt om tryckbärande anordningar som används omfattas av 
Europeiska produktdirektiv och om de uppfyller dessa kan sådana 
arbetsutrustningar vara riskabla att använda. 
 
Krav: 
4.1  Ni ska undersöka och redogöra för om er utrustning med tryckbärande 
anordningar för brandsläckningsövning har utrustning eller är utformad på ett 
sätt som medför att den ska uppfylla något av de Europeiska produktdirektiven 
och därmed har krav på CE-märkning. 
 
UPPLYSNING 
Direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU (PED) är det 
gemensamma direktivet som ska uppfyllas för tryckbärande anordningar. I 
Sverige har vi implementerat detta genom AFS 2016:1 Tryckbärande 
anordningar. Ni kan nå denna på Arbetsmiljöverkets webbplats av.se 
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/tryck/produktregler/  
Se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 §§ AFS 2016:1, 7 § AFS 2006:4 samt 7 kap. 3 § AML. 
 

Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna? 

Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de brister 
och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår tillämpning 
av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar bristerna och riskerna kan vi 
komma att besluta om ett föreläggande eller förbud. 
 

Vad är föreläggande och förbud? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite, 
vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en 
summa pengar. 
 
Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller 
inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med vite, vilket 
betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en summa pengar. 
 

Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på av.se 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats av.se. Där 
kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 
 
Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

https://www.av.se/
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Michael Nilsson 
arbetsmiljöinspektör 
 

Kopia till 

fredrik.hallberg@rtjeh.se 
christer.eriksson@rtjeh.se 
magnus.johansson@rtjeh.se 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten Enköping-Håbo har PwC
genomfört en granskning av Räddningstjänsten i Enköping-Håbos (“Räddningstjänsten” eller
“Förbundet”) övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption. Granskningens syfte
har varit att bedöma om Räddningstjänstens direktion (“Direktionen”) bedriver ett ändamålsenligt
övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption. Vår sammanfattande bedömning är
att Direktionens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte sker på ett
ändamålsenligt sätt.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga följt av rekommendationer. För fullständiga
bedömningar och rekommendationer se respektive revisionsfråga i rapporten.

Revisionsfrågor Bedömning

Är området mutor och korruption beaktat i Direktionens riskanalys
och interna kontrollplan?

Ej uppfyllt

Finns det adekvata riktlinjer med ändamålsenligt innehåll? Delvis

Sker det en uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig
omfattning och frekvens avseende jäv, mutor och korruption?

Ej uppfyllt

Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av
information (tex. visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta eller
korruption för anställda och politiker?

Ej uppfyllt

Sker det information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och
leverantörer avseende mutor och korruption i tillräcklig omfattning
och frekvens?

Ej uppfyllt

Rekommendationer till Direktionen

● Uppdatera riskanalys och internkontrollplan och förtydliga vilka risker som finns för mutor och
korruption samt hur dessa ska kontrolleras och följas upp.

● Utveckla styrdokumenten relaterade till mutor och korruption ytterligare i syfte att nå ett
ändamålsenligt innehåll samt arbeta fram och kommunicera en uppförandekod för
leverantörer vilken tydliggör Räddningstjänstens ståndpunkt kring mutor och korruption.

● Formalisera uppföljning av styrdokumentens efterlevnad vilket exempelvis kan ske inom
ramen för den interna kontrollplanen och årliga medarbetarsamtal.

● Säkerställ att adekvat information om Förbundets rapporteringskanaler gällande misstänkta
oegentligheter ges till alla förtroendevalda och tjänstepersoner.

● Genomför löpande utbildningar/ informationen kring jäv, mutor och korruption till
tjänstepersoner/ chefer exempelvis vid arbetsplatsträffar och workshops.
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Inledning
Bakgrund

Ett antal avslöjanden avseende oegentligheter inom den offentliga sektorn har inneburit en ökad
uppmärksamhet på risken för oegentligheter inom dessa organisationer. Offentliga verksamheter
arbetar på uppdrag av medborgare. För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det väsentligt
att det finns ett tillräckligt och effektivt skydd och en intern kontrollstruktur som motverkar
förekomsten av oegentligheter. Detta gäller särskilt oegentligheter i form av mutor och korruption
där medarbetare eller förtroendevalda missbrukat sin förtroendeställning vilka, oavsett den
ekonomiska skadan, typiskt sett medför stora förtroendeskador och ifrågasättande av den
offentliga verksamhetens saklighet och opartiskhet - vilka är grundfundament för offentlig
verksamhet.

Revisorerna i Räddningstjänsten har utifrån väsentlighet och risk beslutat att granska
Direktionens styrning av förebyggande arbete mot mutor och korruption.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om Direktionens övergripande förebyggande arbete mot
mutor och korruption är ändamålsenligt. Följande revisionsfrågor har formulerats som kontrollmål
för granskningen:

1. Är området mutor och korruption beaktat i Direktionens riskanalys och interna kontrollplan?

2. Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis direktupphandling, antikorruptionspolicy, tips- och
incidenthantering, värdegrund, bisysslor, jäv, uppförandekod för leverantörer, representation,
resor-konferenser) med ändamålsenligt innehåll?

3. Sker det en uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?

4. Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (t ex.
visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta eller korruption för anställda och politiker?

5. Sker det information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer avseende
mutor och korruption i tillräcklig omfattning och frekvens?

Revisionskriterier

Granskningen har genomförts i form av en gap-analys utifrån vedertagen best practice vad gäller
antikorruptionsarbete och utgår från:

● COSO ramverk för intern styrning och kontroll, 2013
● Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (SKR)
● Kod mot korruption i näringslivet (“Näringslivskoden”), 2020, Institutet Mot Mutor
● Interna styrdokument
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Avgränsning och metod

Räddningstjänsten ägs till 65% av Enköpings kommun och 35% av Håbo kommun. Denna
granskning är en samverkansgranskning med revisorerna i Enköpings kommun.

Granskningen inriktar sig på oegentligheter i form av mutor och korruption t.ex. trolöshet,
förskingring och handlingar där personer i förtroendeposition (tjänstemän och förtroendevalda)
nyttjar sin position för egen eller annans vinning på kommunens bekostnad.
Korruptionsbegreppet omfattar således inte bara mutor i lagens mening utan också andra
företeelser och agerande av personer i förtroendeställning som kan skada förtroendet för en
verksamhet exempelvis s.k. vänskapskorruption och ageranden som kan medföra att krav på
saklighet och opartiskhet ifrågasätts. Oegentligheter som utförs av externa personer riktade mot
kommunen omfattas exempelvis inte. Inte heller oegentligheter i form av trakasserier eller andra
olämpliga beteende som sker utanför arbetsplatsen.

Granskningen har genomförts på övergripande nivå för Räddningstjänsten. PwC har genomfört
en intervju gemensamt med Räddningschef och Direktionens Ordförande samt gjort en
översiktlig genomgång av styrdokument som har bäring på Räddningstjänstens beredskap för att
förebygga korruption och oegentligheter. Våra bedömningar baseras således enbart på den
information som framkommit i en intervju och i vår översiktliga genomgång av styrdokument som
tillhandahållits av Räddningstjänsten.

Granskningen omfattar inte (utöver granskning av riskanalyser och interna kontrollplaner) någon
testning av den faktiska tillämpningen av rutiner och kontroller och andra delar av det
förebyggande arbetet. De intervjuade har getts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
1. Är området mutor och korruption beaktat i Räddningstjänstens riskanalys och interna

kontrollplan?

Iakttagelser

Vi har mottagit Förbundets internkontrollplan fastställd av Direktionen 2011-06-08. I
internkontrollplanen finns två kontrollmoment avseende oegentligheter och korruption, se nedan
tabell.

Process /
rutin

Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig

Upphandling
och
beställning -
etiska regler

Korruption Förbundets
värdegrund följs

Gå igenom att
Förbundets
inköpsinstruktion och
etiska regler med
samtliga chefer och
beställare. Samtliga
chefer och beställare
undertecknar
protokoll där det
framgår att de tagit
del av reglerna

Förbundschef

Upphandling
och
beställning -
leverantörs-
fakturor

Räddnings-
tjänsten
faktureras för
ej utförda
tjänster/ej
levererade
varor

Förhindra korruption.
Tydliga specifikationer
över material och
arbetstid (t ex kopior
av dagboksblad) finns
till alla fakturor

Stickprov på fakturor Administratör/
assistent

Upphandling och beställning är det område som i kontrollplanen pekas ut där risk för korruption
kan förekomma. Riskerna har för sannolik och konsekvens båda graderats som 2:or med ett
samlat riskvärde på 4. Någon tillhörande riskmatris finns inte, vår uppfattning är dock att riskerna
graderats som låga vilken även stärks av information i intervju.
Enligt Räddningschefen och Ordföranden har Förbundet till stora delar lämnat denna
internkontrollplan bakom sig och det är inte ett levande dokument som ses över, uppdateras eller
följs upp. Det framfördes att en internkontrollplan är svår att översätta rent praktiskt och att det är
svårt att veta vad den ska innehålla.
De situationer som de intervjuade primärt ser där det finns risk för mutor och korruption avser
myndighetsutövning och upphandling av större fordon. Utöver dessa situationer lyftes också risk
för vänskapskorruption vid utförande av tjänster eller entreprenader.

Generellt anser dock Räddningschefen och Ordföranden att Förbundet i grunden inte bedriver sådan
verksamhet som innebär några större möjligheter till förtjänster eller fördelar för externa företag eller
privatpersoner. Därmed är incitamenten till att erbjuda mutor ganska låga. De större upphandlingar som
sker är ofta riktade mot återkommande leverantörer som är etablerade i branschen och inte har råd att få
ett rykte om att muta sig till affärer.
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Till följd menade de intervjuade att riskerna för mutor därför främst är inom gränslandet mellan gåva och
muta. Den egna förtjänsten är inte drivkraften inom räddningstjänsten och ofta förs en diskussionen om
rätt och fel i de sällsynta fall personalen bjuds på något i samband med en förrättning eller tjänsteresa.

Bedömning

Utifrån genomförd granskning konstaterar vi att området korruption delvis finns medtaget i
Räddningstjänstens riskanalys och interna kontrollplan. Vi konstaterar dock att denna
kontrollplan inte uppdaterats sedan 2011 och att det inte heller är ett dokument som löpande följs
upp eller kontrolleras. Relevant i sammanhanget är även att mutlagstiftningen har uppdaterats
sedan 2011. Direktionen bör se över och uppdatera riskanalysen och förtydliga vilka risker som
finns för mutor och korruption samt hur dessa ska kontrolleras och följas upp. Direktionen bör
även tillse att internkontrollplanen införlivas i verksamheten både vad gäller riskmedvetenhet om
mutor och korruption samt uppföljning av identifierade risker.
Sammantaget är vår bedömning att mutor och korruption inte är beaktat i Direktionens riskanalys
och interna kontrollplan i den utsträckning som krävs för ett effektivt förebyggande arbete mot
mutor och korruption.

2. Finns det adekvata riktlinjer med ändamålsenligt innehåll?

Iakttagelser

Policys och riktlinjer utgör ofta ett bra grundskydd mot mutor och korruption om dessa är väl
genomtänkta och hänger samman samt bygger på en medvetenhet om risker.

På vår fråga till Räddningschef och Ordförande om det är något område där de anser att det
saknas adekvata riktlinjer kopplat till mutor och korruption svarade de nej och att Förbundets
viktigaste skydd mot korruption är att de flesta arbetsmoment sker i par eller i grupper som
regelbundet stämmer av frågor rörande ekonomi eller regeltolkningar.

I nedan tabell lyfter vi fram de styrdokument som är att anse som en grundläggande nivå i det
förebyggande arbetet mot mutor och korruption. Tabellen anger även om Räddningstjänsten har
respektive styrdokument, eller motsvarande, implementerade i sin verksamhet. Vidare anges vår
bedömning om styrdokumenten har ändamålsenligt innehåll.

Riktlinjer Övergripande beskrivning av riktlinje och bedömning

Värdegrund Vi ser det som positivt att Räddningstjänsten har en uttalad kultur och
värdegrund med utgångspunkterna Engagemang, Kompetens och
Omtanke.

Vi ser dock att vikten av att vara saklig och opartisk bör integreras i
värdegrunden då dessa aspekter är direkt kopplade till det förebyggande
arbetet mot mutor och korruption och ett grundfundament för all offentlig
förvaltning i enlighet med de krav som ställs i regeringsformen.

Bedöms delvis ha ett ändamålsenligt innehåll.

Policy och
riktlinjer mot
mutor

Räddningstjänsten har Riktlinjer för representation och gåva samt muta
som gäller från 2008-10-01 och som reviderats och godkänts av
Räddningschefen 2018-04-10. Riktlinjen fokuserar på vad som gäller kring
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representation och vilka typer av uppvaktningar/avtackningar som ska
uppmärksammas av Förbundet. Gällande gåvor som inte är officiella
anges tumregler och beloppsnivåer för när en gåva är att betrakta som
muta. Exempelvis anges att gåvor för tvåsiffriga belopp aldrig är en muta,
gåvor för tresiffriga belopp bör betraktas som muta och gåvor för fyrsiffriga
belopp är en muta.

Vi ser att riktlinjen bör breddas med att tydliggöra och inkludera
Räddningstjänstens förhållningssätt till mutor och korruption, en definition
av vad som anses vara mutor och korruption, vilka som omfattas av
riktlinjen, vad som händer vid avvikelser, information hur man rapporterar
misstanke om oegentligheter samt exempel på risker och situationer som
kan uppstå.

För att anses ha ett adekvat innehåll bör det även framgå att riktlinjen är
en förlängning av värdegrunden. En antikorruptionspolicy bör också
innehålla ett ramverk för hur antikorruptionsarbetet skall bedrivas
(riskanalyser, kontroller/åtgärder, roller, ansvar, implementering och
uppföljning).

Ett alternativ kan vara att upprätta ett separat policydokument för mutor
och korruption som tydliggör dessa områden.

Bedöms sakna ändamålsenligt innehåll.

Tips- och
incidenthantering

Det finns i dagsläget ingen dokumenterad rutin för hantering hur inkomna
tips och eventuella misstankar om mutor och korruption ska hanteras och
utredas.

Bedöms sakna ändamålsenligt innehåll

Bisysslor Räddningstjänsten har en blankett för anmälan av bisyssla i vilken det
framgår en definition vad en bisyssla är, hänvisning till Lagen om offentlig
anställning och kollektivavtal, att bisyssla ska anmälas utan eller på
begäran samt att beslut fattas av förvaltningschef. Beslut kan även
omprövas kontinuerligt.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Jäv De beskrivningar som finns om jäv återfinns i Räddningstjänstens
delegationsbestämmelser som registrerats 2016-10-10. I denna framgår
att delegat inte får fatta beslut i ärenden där delegaten är jävig. I sådana
fall skall delegaten överlämna ärendet till närmaste chef/nivå som övertar
delegatens beslutanderätt i ärendet. Vad som menas med jäv anges
framgå av 6 kap 24 och 25 §§ i kommunallagen.

Vi har noterat att denna hänvisning är till en författning som har upphävts
och därav är referensen inte längre aktuell / korrekt.

Vi ser att jäv skulle kunna hanteras i ett eget, mer utvecklat, jävspecifik
styrdokument då jävssituationer kan föreligga i många olika situationer

7



och är ett område som behöver tydliga riktlinjer. Ett alternativ är att det
skulle kunna inkorporeras i en tydligare riktlinje för mutor och korruption
som vi anser saknas i dagsläget. Ett sådant fristående styrdokument
skulle det kunna ge exempel på att en dold jävsituation kan uppfattas som
korruption om det framkommer i efterhand att jävssituationen inte
hanterats på ett adekvat sätt. Jäv är vidare starkt kopplat till kravet på
saklighet och objektivitet och behöver av den anledningen beskrivas
utförligt. Vidare bör det anges att det åligger individen att självmant lyfta
jävsfrågan.

Bedöms delvis ha ett ändamålsenligt innehåll.

Uppförandekod
för leverantörer

Det finns i dagsläget ingen uppförandekod för leverantörer.

Bedöms sakna ändamålsenligt innehåll.

Representation
och gåvor

I Räddningstjänstens Riktlinjer för representation och gåva samt muta,
gällande från 2008-10-01 och som reviderats och godkänts av
Räddningschefen 2018-04-10, framgår vad som gäller för extern och
intern representation. Enligt riktlinjerna ska extern representation skall
vara kopplad till en affärs- eller samverkansaktivitet och då ingå som ett
led i enlighet med ”normal gästfrihet”.

Vid all representation skall alltid deltagande personer anges på fakturan
eller följesedel samt anledningen till representationen. Vi ser det som
positivt att det även framgår att anteckning och underlag ska laddas upp i
det elektroniska fakturasystemet.

Tydliga angivelser finns även för vad som gäller för gåvor.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Resor och
konferenser

De riktlinjer som berör resor och konferenser är Riktlinjer för
representation och gåva samt muta samt Riktlinjer för resor och
transporter, den senare gällande från 2013-01-01. Riktlinjen för resor och
transporter handlar i huvudsak om användandet av Förbundets fordon och
andra färdmedel i tjänsten samt att förfrågningsunderlag för inköp av
fordon ska utformas mot riktlinjen som underlag.

Gällande konferenser är detta kopplat till rubriken extern representation i
Riktlinjer för representation och gåva samt muta och anger att måltid
räknas som en del i kurs- eller seminarieverksamheten och att detta
måste klart framgå av fakturan eller bilagor.

Vi ser att ovan två riktlinjer kan förtydligas med information om hur beslut
fattas dels för tjänsteresor (dvs ej ordinarie användning av Förbundets
fordon) och dels för deltagande på konferenser.

Bedöms delvis ha ändamålsenligt innehåll.
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Direktupphandling I Räddningstjänstens Inköpsinstruktion och attestreglemente, fastställd av
Direktionen 2009-11-26, anges att beträffande direktupphandling (där
avtal saknas) gäller alltid att pris från minst tre leverantörer ska infordras
samt att kriterier ska vara bestämda innan upphandling sker. Vid
direktupphandling för belopp under 50 000 kr räcker det att en leverantör
kontaktas.

Beslut om direktupphandling ska dokumenteras på räddningstjänsten
blankett för direktupphandling. Vidare anges att direktupphandling får ske
när det sammanlagda värdet inte överstiger:

- 100 000 kr för varor och tjänster inom respektive verksamhetsansvar,

- 275 00 kr för varor och tjänster på förbundschefsnivå.

I övrigt gäller upphandling enlig LOU.

Sedan 2009 har det skett lagförändringar i tröskelvärde för
direktupphandling. Direktionen bör därför se över gällande riktlinje för att
uppdatera och referera till gällande lagstiftning för direktupphandling.

Bedöms delvis ha ändamålsenligt innehåll.

Bedömning

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att Räddningstjänsten delvis har styrdokument
inom ramen för det förebyggande arbetet mot mutor och korruption men att kvalitén varierar
gällande ändamålsenligt innehåll. En av de viktigaste styrdokumenten att ha på plats inom det
granskade området är en tydlig riktlinje mot mutor och korruption, något som vi bedömer saknas i
dagsläget. Vidare behöver vissa delar i andra styrdokument utvecklas och uppdateras för att
kunna anses vara ändamålsenligt.

Vår samlade bedömning är att Räddningstjänsten delvis har adekvata riktlinjer mot mutor och
korruption med ändamålsenligt innehåll.

3. Sker det en uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?

Iakttagelser

Enligt Räddningschefen är riskerna för mutor främst inom gränslandet mellan gåva och muta.
Den egna förtjänsten är inte drivkraften inom Räddningstjänsten och ofta förs en diskussion om
rätt och fel i de sällsynta fall personalen bjuds på något i samband med en förrättning eller
tjänsteresa. En levande diskussion om vad som är rätt och fel och hur man ska agera framfördes
som en av Förbundets styrkor.

Enligt Räddningschefen och Ordföranden är Förbundets kraftigaste styrsystem en tydlig ekonomistyrning
och tillhörande uppföljning. Ett exempel på område som bevakas genom ekonomisystemet är tjänster och
varor som levereras av lokala företag. Dessa får oftast mindre uppdrag via direktupphandling och
lämpligheten diskuteras öppet i de fall leverantören känner någon i Förbundet.
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Uppföljning kring efterlevnaden av befintliga policys och riktlinjer hänförliga till mutor och korruption görs
dock inte på ett systematiskt sätt i dagsläget. Bisysslor följs exempelvis inte upp via årliga
medarbetarsamtal eller på annat sätt utan det är upp till den enskilde att själv meddela om en förändring
sker kring en bisyssla.

Bedömning

Uppföljningsarbetet av styrdokumentens efterlevnad avseende mutor och korruption behöver formaliseras
samt att ett avsnitt om uppföljning med fördel kan inkluderas i respektive riktlinje för att tydliggöra hur
detta skall ske. Ett förslag är ett blanketten för det årliga medarbetarsamtalet kompletteras med en punkt
som dels avser kännedom om Räddningstjänstens riktlinjer med koppling till mutor och korruption, dels att
bisysslor följs upp som en separat fråga.

Vår bedömning är att det inte sker en strukturerad uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i
tillräcklig omfattning och frekvens avseende mutor och korruption.

4. Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (tex.
visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta eller korruption för anställda och politiker?

Iakttagelser

Baserat på intervju med Räddningschefen har vi förstått att vid misstanke om muta eller
korruption är den första åtgärden att informera sin närmaste chef. Ifall misstankar finns mot
chefer i organisationen finns en tät kontakt mellan Förbundets politiker och personalen. Det går
också att informera Förbundets förtroendevalda revisorer.

Eftersom Förbundet ägs av både Enköpings kommun och Håbo kommun men är en egen juridisk
enhet finns också goda möjligheter att vända sig till kommunernas tjänstemän för att informera
om misstankar rörande Förbundets verksamhet. Det finns således många rapporteringskanaler,
dock finns ingen dokumenterad rutin för hur tips eller misstankar kan lämnas och inte heller för
hur de ska hanteras eller utredas. Det framkom även i intervju att Förbundet inte haft någon
tidigare incident där anställda eller förtroendevalda misstänkts för mutor och korruption.

Enligt Räddningschefen finns det inom Förbundet en snabb kommunikation mellan olika
organisationsdelar. Det är också enkelt att vända sig till någon i Direktionen med önskemål att
vara anonym. En ledamot i Direktionen kan därefter begära en genomlysning eller begära
underlag inom något ämnesområde. Direktionens ledamöter tar ofta upp frågor för fördjupning
med hänvisning till kommunerna eller deras ordinarie arbete utan att det skulle uppfattas som
märkligt. Vi har även förstått via Räddningschefen att Direktionen eller personalen kan använda
revisorerna eller kommunernas tjänstemän för att snabbt starta en djupare genomlysning av ex
löneutbetalningar, fakturor eller andra tecken på korruption.

Gällande rapporteringsvägar avser Enköpings kommun avser att upphandla en extern
visselblåsarfunktion, något som eventuellt kan vara ett komplement till de rapporteringsvägar
som finns tillgängliga inom Förbundet i dagsläget.

Bedömning

Även om det inom Förbundet finns många ingångar och personer man kan rapportera misstänkta
oegentligheter till bör det även finnas en dokumenterad rutin och process både för lämnade av
tips och för hantering av eventuella inkomna tips. En ändamålsenlig kanal tydliggör bl.a. hur man
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kan lämna tips, till vem och vad en anmälan bör innehålla. Att Förbundet, enligt uppgift, inte
utsatts för incidenter kopplat till mutor och korruption är givetvis positivt men förstärker även
vikten av att det finns en tydlig process för hantering på plats i de fall ett tips skulle inkomma.

Vår bedömning är att det i dagsläget inte finns en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande
av information kring misstänkt muta eller korruption.

5. Sker det information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer
avseende mutor och korruption i tillräcklig omfattning och frekvens?

Iakttagelser
Baserat på information i intervju sker ingen specifik utbildning inom området mutor och korruption
för Direktionen eller de anställda inom Förbundet. Förbundets politiker är tillika politiker i
kommunerna och följer både Direktionens reglemente och de krav som ställs inom kommunerna.
Till följd menar Räddningschefen att eventuell utbildning inom området bör ges av respektive
kommun. För de anställda sker utbildning som en del av nyanställning där Förbundets riktlinjer
introduceras. I övrigt menar Räddningschefen och Ordförande att det inom Förbundet finns en
kultur med öppenhet som bygger på förtroende och ärlighet. Diskussioner om mutor och
korruption sker löpande och hålls levande genom att de lyfts fram av medarbetare baserat på
olika situationer som uppstår i tjänsten.
Ingen specifik utbildning om mutor och korruption sker för leverantörer, i de fall frågan är relevant
skrivs det enligt Räddningschefen upp i upphandlingsunderlag. Vi har inte närmare kontrollerat
detta inom ramen för denna granskning.

Bedömning

Vi konstaterar att de förtroendevalda politikerna inom ramen för sina uppdrag för Räddningstjänsten inte
genomgått någon utbildning inom mutor och korruption. Huruvida de genomgått utbildning i sina
respektive uppdrag för Enköpings kommun och Håbo kommun har vi inte klarlagt. Vi bedömer att det finns
ett behov av att tillse att de förtroendevalda politikerna erhåller relevant utbildning, både vid ny
mandatperiod och även under en mandatperiod. Hur detta lämpligen ska arrangeras bör diskuteras med
kommunstyrelsen i respektive kommun.

Vidare konstaterar vi att information kring Räddningstjänstens riktlinjer enligt uppgift sker vid nyanställning
till Förbundets anställda. Trots att det enligt uppgift finns en levande diskussion och kultur inriktad mot
förtroende anser vi att det finns behov av att regelbundet informera om gällande regelverk samt hålla
Förbundets värdegrund levande genom workshops/ utbildningar/ information kring mutor och korruption.

Genom att använda informations- och utbildningsinsatser regelbundet för såväl förtroendevalda politiker
som tjänstepersoner kan organisationen få en ökad medvetenhet och motståndskraft mot riskerna för
mutor och korruption samt gynna en rapportering av eventuella misstankar om mutor och korruption.

Vi ser vidare det som viktigt att det genomförs information till leverantörerna kring Räddningstjänstens
förhållningssätt till mutor och korruption. Detta kan till exempel ske i samband med upphandling och
avtalsteckning. Även om mycket kan anses vara självklarheter genom gällande lagstiftning ser vi det som
viktigt att Förbundet poängterar vikten av detta för leverantörerna.

Vår bedömning är att det inte sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer
avseende mot mutor och korruption i tillräcklig omfattning och frekvens.
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Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska enligt sitt 
ansvar i räddningstjänstlagen avhjälpa situationer 
som kan innebära svåra negativa miljöeffekter.

Verksamheten regleras av ett avtal och en 
förbundsordning som styr verksamheten, 
ansvarsfördelningen mellan kommunerna och 
deras ekonomiska åtaganden.

Vår revisionella bedömning är att 
förbundsdirektionen delvis säkerställt efterlevnad 
av tillämplig lagstiftning gällande den yttre miljön.
Bedömningen grundar sig på att verksamheten 
har vissa implementerade arbetssätt och rutiner 
inom granskningsområdet men att det överlag 
saknas styrning och systematik. 
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Efter genomförd granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen att vidta följande åtgärder: 

• Fastställ en tydlig miljöpolicy eller miljöstrategi för verksamheten med målvärden/indikatorer samt 
rutiner för uppföljningen av dessa.

• Säkerställ att en fullständig kemikalieförteckning upprättas och ajourhålls.

• Ta fram riktlinjer för efterlevnad av produktvalsprincip enligt miljöbalken.

• Upprätta ett ändamålsenligt egenkontrollsystem för att säkerställa efterlevnad av nationella 
miljölagar samt lokala miljöföreskrifter.
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Bakgrund

Räddningstjänst är kommunens ansvar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo är en politiskt styrd organisation som verkar i två medlemskommuner; Enköping och Håbo. I dessa 
kommuner svarar förbundet för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Verksamheten regleras av ett avtal och en 
förbundsordning som styr verksamheten, ansvarsfördelningen mellan kommunerna och deras ekonomiska åtaganden.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska enligt sitt ansvar i räddningstjänstlagen avhjälpa situationer som kan innebära 
svåra negativa miljöeffekter. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundsdirektionen säkerställer efterlevnad av tillämpning lagstiftning 
gällande yttre miljön.

Revisionsfrågor

• Finns gällande miljöpolicy som utvärderas och följs upp?
• Säkerställer räddningstjänsten att en inträffad olycka tas om hand på ett sätt som skonar miljön i så stor 

utsträckning som möjligt?
• Finns det en aktuell förteckning över kemiska produkter, ämnen, vilka mängder som används och vilka risker dessa 

produkter har?
• Undviks sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga enligt miljöbalkens produktvalsprincip?
• Har det upprättas ett ändamålsenligt egenkontrollsystem för att säkerställa efterlevnaden av nationella miljölagar 

och lokala miljöföreskrifter?
• Innehåller egenkontrollsystemet förebyggande åtgärder för att förhindra utsläpp till luft, vatten och mark? 

Dokumenteras resultatet av utförda kontroller?
• Har eventuella brister som framkommit vid tillsyn från ansvariga myndigheter hanterats och åtgärdats på ett 

tillfredsställande sätt?
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Revisionskriterier

• Miljöbalken 2 kap 2,3,4 §§§, 10 kap 2 §, 14 och 15 kap
• Kraven om egenkontroll i Miljöbalken (26 kap. 19 §)
• Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 16 §.
• MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
• REACH
• Artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
• Miljöpolicy för räddningstjänsten
• Hantering/rutiner av Oljeavskiljare från fordonstvätt, samt slangtvätt.
• Lokala föreskrifter i respektive kommun

Avgränsning

Granskningen omfattar räddningstjänstens arbete under 2020/2021 och omfattar granskning och 
intervjuer med följande stationer/enheter.

• Enköping
• Bålsta

Metod

Granskningen genomförs genom dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstepersoner inom 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 
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Revisionsfråga 1
• Finns gällande miljöpolicy som utvärderas och följs upp?

Iakttagelser

Granskningen visar att det inte finns en antagen miljöpolicy eller ett centralt samlat dokument som 
redogör för inriktningen på verksamhetens miljöarbete. Vid intervjuer framgår att det finns ett antal 
policydokument från Enköpings kommun som till olika grad har bäring på verksamheten, och att 
direktionen antar det som anses lämpligt för verksamheten utifrån dessa dokument men att detta inte 
gjorts avseende miljöpolicy.

Från förbundsordning framgår att förbundets verksamhet och mål beskrivs i årlig verksamhetsplan som 
beslutas av förbundsdirektionen. Gällande verksamhetsplan för 2021 (beslutad i direktionen 15 § 
2020-12-09) gör gällande att förbundet har uppdrag att arbeta för att skador på liv, egendom och miljö 
förhindras genom en effektiv räddningsinsats. Verksamhetsplanen presenterar målområden samt 
resultatindikatorer. Vi noterar att det finns en målformulering om effektiv räddningsinsats, men att det 
saknas resultatmål som direkt relaterar till yttre miljöpåverkan. 

Vid intervjuer framgår att det finns interna riktlinjer för miljöarbete avseende det interna arbetet. Dessa 
riktlinjer reglerar arbete med enskilda aktiviteter med påverkan på yttre miljö. Vi har tagit del av operativt 
beslut avseende riktlinje för övning med skum, operativt beslut avseende skumanvändning under 
räddningsinsats samt beslut om riktlinjer för resor och transporter som syftar till att minska 
miljöpåverkan.
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Revisionsfråga 1
• Finns gällande miljöpolicy som utvärderas och följs upp?

Bedömning

Granskningen visar att det inte finns en gällande miljöpolicy för verksamheten, och därmed inte heller 
rutiner kring hur en sådan miljöpolicy utvärderas eller följs upp. Förbundsdirektionen styr verksamheten 
genom verksamhetsplan innehållande uppdrag, målformuleringar och resultatmål. 
Vi noterar att verksamheten till viss del förhåller sig till ägarkommunernas policy- och styrdokument, men 
att det i verksamheten saknas ett dokumenterat systematiskt arbetssätt avseende vilka dokument som 
är tillämpbara för verksamheten. 
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Revisionsfråga 2
• Säkerställer räddningstjänsten att en inträffad olycka tas om hand på ett sätt som skonar miljön i 

så stor utsträckning som möjligt?

Iakttagelser

Som tidigare noterats har räddningstjänstförbundet uppdraget att ta miljöhänsyn genom formuleringen 
effektiv räddningsinsats. Vid intervjuer framgår att det inte finns ett särskilt dokument eller riktlinje som 
beskriver hur olyckor i egen verksamhet ska tas hand om på ett sätt som skonar miljö. Vidare gör 
intervjuer gällande att verksamheten är trygga i sin förmåga att ta hand om olyckor i enlighet med den 
samlade kompetensen i verksamheten samt att man har arbetsmetoder i det löpande arbetet som 
säkerställer en god hantering. Vid intervjuer framkommer att verksamheten själva ser att det finns en 
bristande uppföljning av använda material samt löpande utvärdering av material.

Vi noterar att räddningstjänstförbundet har antagna operativa beslut avseende skumanvändning under 
räddningsinsats upprättat av Förbundschef 2018-06-08 i syfte att klargöra när, var och hur skum får 
användas under räddningsinsats. Beslutet gör gällande att nytta kontra miljöpåverkan vägas mot 
varandra samt att skumanvändning alltid måste föregås av ett aktivt beslut. Vi har även tagit del av 
operativt beslut avseende skumanvändning vid övningsverksamhet upprättat av Förbundschef 
2017-03-13 vilket redogör för villkoren för skumanvändning vid övning. 

Vi noterar att bilaga till verksamhetsplan redogör för antal årliga insatser med skumanvändning. 
Granskningen kan inte verifiera att förbundsdirektionen har följt upp och utvärderat hur de operativa 
besluten gällande riktlinjer för skumanvändning efterlevs, exempelvis genom den interna kontrollen.
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Revisionsfråga 2
• Säkerställer räddningstjänsten att en inträffad olycka tas om hand på ett sätt som skonar miljön i 

så stor utsträckning som möjligt?

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 
Det finns interna riktlinjer för verksamheten i form av operativa beslut avseende riktlinjer för 
skumanvändning vid insats och övning, samt ett övergripande uppdrag om att genom effektiva 
räddningsinsatser ta hänsyn till miljöpåverkan vid insatser. Granskningen kan inte verifiera att de 
operativa besluten om riktlinjer för verksamheten revideras, rapporteras eller följs upp inom exempelvis 
ramen för den interna kontrollen. 
Granskningen kan inte heller verifiera att det genomförts en sammanhållen övergripande analys av 
vilken miljöpåverkan verksamheten har.
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Revisionsfråga 3
• Finns det en aktuell förteckning över kemiska produkter, ämnen, vilka mängder som används och 

vilka risker dessa produkter har?

Iakttagelser

Vid intervjuer framgår att förteckning över kemikalier finns fysiskt i pärmar på stationerna i Bålsta och 
Enköping, men att det inte finns något systemstöd för hanteringen av kemikalieförteckningen. Vidare 
finns en utsedd ansvarig för kemikaliehantering på varje station som ansvarar för lagerföring och inköp 
av kemikalier till verksamheten. Vid intervjuer framgår att det är denne person som ansvarar för att 
kemikalieförteckningen är fullständig och uppdaterad. 

Vidare framgår att det inte finns någon systematiserad rutin för att säkerställa fullständighet i 
kemikalieförteckning, utan uppdatering och inventering av förteckningen sker efter den ansvariges eget 
omdöme. Enligt intervjuer genomförs uppdatering i regel vid förekommande produktbyte samt för station 
Bålsta en gång per år, men detta protokollförs inte. Innehållet i de fysiska pärmarna är 
säkerhetsdatablad samt säkerhetsblad för respektive kemisk produkt. Vid intervjuer framgår att 
mängdförteckning över lagerförd mängd inte framgår av förteckningen. 

Vi noterar att verksamheterna vid intervjuer bedömer att kännedom om kemikalieförteckningen i 
verksamheten är god. Från intervjuer framgår att ändringar i kemikaliebeståndet på stationerna noteras 
av ansvarig i info-pärmen som delges anställda vid start av arbetspass.
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Revisionsfråga 3
• Finns det en aktuell förteckning över kemiska produkter, ämnen, vilka mängder som används och 

vilka risker dessa produkter har?

Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns en aktuell förteckning över kemiska produkter, ämnen, vilka mängder som 
används och vilka risker dessa produkter har. Bedömningen baseras på att det finns en 
ansvarsfördelning och vissa inarbetade rutiner kring hantering av kemikalieförteckning på de respektive 
stationerna, men att det saknas ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att säkerställa 
fullständighet i förteckning avseende typ av kemikalie, mängd av lagerfört material, samt kännedom om 
miljö- och handhavanderisker. Vidare baserar vi bedömningen på att det inte finns någon överblick över 
förbrukat material.
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Revisionsfråga 4
• Undviks sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga enligt miljöbalkens 

produktvalsprincip?

Iakttagelser

Under intervjuer framgår att det inte finns någon centralt styrning från förbundsledningens sida avseende 
produktvalsprincip enligt miljöbalken utan det åligger den ansvariga på varje station att säkerställa 
efterlevnad. Vid intervjuer med stationerna framgår att det inte finns någon generell samordning kring 
inköp av kemiska produkter men att det förekommer ett visst erfarenhetsutbyte mellan ansvariga 
avseende detta. 

Vid intervjuer framgår att de enskilda stationerna använder kemikalieinspektionens hemsida för att 
säkerställa att produkter som används är miljömässigt lämpliga. Vidare gör intervjuer gällande att station 
Bålsta genomförde en övergripande inventering för ett antal år sedan då en produkt byttes ut och 
ersattes mot en annan med mindre miljöpåverkan enligt kemikalieinspektionens produktlista. Station 
Enköping har under det senaste året bytt produkt för tvättmedel för kläder till miljömärkt medel.

Vi noterar att det inte finns ett systematiskt arbete för att säkerställa att produktvalsprincipen enligt 
miljöbalken efterlevs inom verksamheten.
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Revisionsfråga 4
• Undviks sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga enligt miljöbalkens 

produktvalsprincip?

Bedömning

Vi bedömer att miljöbalkens produktvalsprincip delvis efterlevs. Bedömningen baseras på att det 
genomförts ett arbete med att kontrollera miljömärkning av kemikalier mot externa miljökvalitetsnormer 
vid inköp av nya typer av kemikalier, samt att utbyte av tidigare använda kemikalier har genomförts på 
båda stationerna i relativ närtid. Vidare baserar vi bedömningen på att det saknas dokumenterade 
riktlinjer, styrning och systematik i hur översynen av kemikalier genomförs.

16

Granskningsresultat



PwC
Räddninstjänsten Enköping-Håbo - Följsamhet till miljölagstiftning avseende yttre miljön November 2021

Revisionsfråga 5 och 6
• Har det upprättas ett ändamålsenligt egenkontrollsystem för att säkerställa efterlevnaden av 

nationella miljölagar och lokala miljöföreskrifter?
• Innehåller egenkontrollsystemet förebyggande åtgärder för att förhindra utsläpp till luft, vatten och 

mark? Dokumenteras resultatet av utförda kontroller?

Iakttagelser

Vår granskning kan inte styrka att förbundsdirektionen har upprättat ett systematiskt och dokumenterat 
egenkontrollsystem. I den dokumentation vi har tagit del av inom ramen för granskningen hittar vi inga 
formuleringar avseende egenkontroller. Dock framkommer vid intervjuer flera exempel på arbetssätt och 
rutiner som kan liknas vid egenkontroller. Som exempel kan lyftas veckovisa kontroller av oljeavskiljare 
samt skyddsronder. Granskningen har inte kunnat verifiera att dessa aktiviteter dokumenteras eller följs 
upp. 

Vid intervjuer bekräftas att systematiskt arbete med egenkontroller eller ett dokumenterat 
riskanalysarbete på övergripande nivå inte finns. Vid intervjuer framgår att det finns ett system för 
incidentrapportering i form av ett fungerande avvikelserapporteringssystem som även omfattar 
förbättringsförslag. Avvikelserapporter hanteras löpande och skrivs av av räddningschef, närmsta 
kvalitetsansvarig och initiativtagare. 
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Revisionsfråga 5 och 6
• Har det upprättats ett ändamålsenligt egenkontrollsystem för att säkerställa efterlevnaden av 

nationella miljölagar och lokala miljöföreskrifter?
• Innehåller egenkontrollsystemet förebyggande åtgärder för att förhindra utsläpp till luft, vatten och 

mark? Dokumenteras resultatet av utförda kontroller?

Bedömning

Vi bedömer att det inte har upprättats ett ändamålsenligt egenkontrollsystem för att säkerställa 
efterlevnad av nationella miljölagar och lokala miljöföreskrifter. Bedömningen baseras på att 
verksamheten inte kunnat belägga att systematiska kontroller genomförs.

Vidare bedömer vi att det inte finns ett egenkontrollsystem som innehåller förebyggande åtgärder för att 
förhindra utsläpp till luft, vatten och mark. Bedömningen grundas på att genomförda kontroller inte 
dokumenteras i tillräcklig utsträckning. 
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Granskningsresultat
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Revisionsfråga 7
• Har eventuella brister som framkommit vid tillsyn från ansvariga myndigheter hanterats och 

åtgärdats på ett tillfredsställande sätt?

Iakttagelser

Vid intervjuer med verksamheten framgår att tillsyn från ansvariga myndigheter förekommer i form av 
tillsynsinspektioner från kommunerna. Vi har tagit del av miljöinspektionsrapport från tillsyn enligt 
miljöbalken utförd av miljöinspektör från Enköpings kommun daterad 2021-07-28. Noterade brister 
består av att tillgänglig information om oljeavskiljare kopplad till tvätthallen inte varit fullständig. Vi 
noterar att oljeavskiljare är en fastighetsfråga som hanteras av Enköpings kommun.

Granskningen har inte kunnat verifiera att noterade avvikelser från tillsynsrapporteringen sammanställs 
och kommuniceras till direktionen. Vidare har granskningen inte kunnat verifiera att noterade brister från 
tillsynsrapporteringen åtgärdas då vi inte tagit del av eventuellt förekommande svar från direktionen eller 
av verksamheten dokumenterad hantering av i tillsynsrapporten noterade brister. 

Bedömning

Vi avstår från att göra en bedömning avseende om brister som framkommit vid tillsyn från ansvariga 
myndigheter hanterats och åtgärdats på ett tillfredställande sätt då vi inte kan stryka huruvida åtgärder 
avseende noterade brister har vidtagits. 
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Sammanfattande bedömningar utifrån 
revisionsfrågor

1. Finns gällande miljöpolicy som 
utvärderas och följs upp?

Nej
Granskningen visar att det inte finns en gällande 
miljöpolicy för verksamheten, och därmed inte heller 
rutiner kring hur en sådan miljöpolicy utvärderas eller 
följs upp. 

2. Säkerställer räddningstjänsten att en 
inträffad olycka tas om hand på ett sätt 
som skonar miljön i så stor utsträckning 
som möjligt?

Delvis
Det finns interna riktlinjer för verksamheten i form av 
operativa beslut avseende riktlinjer för skumanvändning 
vid insats och övning, samt ett övergripande uppdrag om 
att genom effektiva räddningsinsatser ta hänsyn till 
miljöpåverkan vid insatser. Granskningen kan inte 
verifiera att de operativa besluten om riktlinjer för 
verksamheten revideras, rapporteras eller följs upp inom 
exempelvis ramen för den interna kontrollen.

3. Finns det en aktuell förteckning över 
kemiska produkter, ämnen, vilka 
mängder som används och vilka risker 
dessa produkter har?

Delvis
Vi bedömer att det delvis finns en aktuell förteckning över 
kemiska produkter, ämnen, vilka mängder som används 
och vilka risker dessa produkter har. Bedömningen 
baseras på att det finns en ansvarsfördelning och vissa 
inarbetade rutiner kring hantering av kemikalieförteckning 
på de respektive stationerna, men att det saknas ett 
systematiskt och strukturerat arbetssätt för att säkerställa 
fullständighet.
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Sammanfattande bedömningar utifrån 
revisionsfrågor

4. Undviks sådana kemiska produkter 
som kan ersättas med mindre farliga 
enligt miljöbalkens produktvalsprincip?

Delvis
Bedömningen baseras på att det genomförts ett arbete 
med att kontrollera miljömärkning av kemikalier mot 
externa miljökvalitetsnormer vid inköp av nya typer av 
kemikalier, samt att utbyte av tidigare använda kemikalier 
har genomförts på båda stationerna i relativ närtid. 
Vidare saknas dokumenterade riktlinjer, styrning och 
systematik i hur översynen av kemikalier genomförs.

5. Har det upprättats ett ändamålsenligt 
egenkontrollsystem för att säkerställa 
efterlevnaden av nationella miljölagar 
och lokala miljöföreskrifter?

Nej
Vi bedömer att det inte har upprättats ett ändamålsenligt 
egenkontrollsystem för att säkerställa efterlevnad av 
nationella miljölagar och lokala miljöföreskrifter. 
Bedömningen baseras på att verksamheten inte kunnat 
belägga att systematiska kontroller genomförs.

6. Innehåller egenkontrollsystemet 
förebyggande åtgärder för att förhindra 
utsläpp till luft, vatten och mark? 
Dokumenteras resultatet av utförda 
kontroller?

Nej
Vi bedömer att det inte finns ett egenkontrollsystem som 
innehåller förebyggande åtgärder för att förhindra utsläpp 
till luft, vatten och mark. Bedömningen grundas på att 
genomförda kontroller inte dokumenteras i tillräcklig 
utsträckning.
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Sammanfattande bedömningar utifrån 
revisionsfrågor

7. Har eventuella brister som framkommit 
vid tillsyn från ansvariga myndigheter 
hanterats och åtgärdats på ett 
tillfredsställande sätt?

Går inte att bedöma
Vi avstår från att göra en bedömning avseende om 
brister som framkommit vid tillsyn från ansvariga 
myndigheter hanterats och åtgärdats på ett 
tillfredställande sätt. Detta då vi inte kan stryka huruvida 
åtgärder avseende noterade brister har vidtagits.
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Räddningstjänsten Enköping-Håbos 
revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2021-12-10

Richard Moëll Vahul Said Ashrafi
_________________________ _________________________
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Räddningstjänsten Enköping-Håbo Revisionsskrivelse  

Revisionen 2021-11-26 

  

 

       Förbundsdirektionen  

   

 

 

 

Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av förbundets övergripande 

förebyggande arbete mot mutor och korruption. Granskningens syfte varit att be-

döma om Räddningstjänstens direktion bedriver ett ändamålsenligt övergripande 

förebyggande arbete mot mutor och korruption. 

 

Vår samlade bedömning, utifrån genomförd granskning, är att förbundsdirektion-

ens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte sker på ett 

ändamålsenligt sätt. Den samlade bedömningen baserar sig på bedömningen av de 

fem i granskningen ingående revisionsfrågorna, varav fyra bedöms som ej upp-

fyllda och en som delvis uppfylld. Bedömning av revisionsfrågorna görs på skalan 

ej uppfyllt, delvis uppfyllt samt uppfyllt. Motivering till bedömningen av respek-

tive revisionsfråga framgår av bifogad sakkunnigrapport. 

 

Mot bakgrund av för granskningen gjorda iakttagelser rekommenderar vi för-

bundsdirektionen att beakta följande, att: • Uppdatera riskanalys och internkontrollplan och förtydliga vilka risker som 

finns för mutor och korruption samt hur dessa ska kontrolleras och följas 

upp.  • Utveckla styrdokumenten relaterade till mutor och korruption ytterligare i 

syfte att nå ett ändamålsenligt innehåll samt arbeta fram och kommunicera 

en uppförandekod för leverantörer vilken tydliggör Räddningstjänstens 

ståndpunkt kring mutor och korruption.  • Formalisera uppföljning av styrdokumentens efterlevnad vilket exempelvis 

kan ske inom ramen för den interna kontrollplanen och årliga medarbetar-

samtal.  • Säkerställ att adekvat information om Förbundets rapporteringskanaler gäl-

lande misstänkta oegentligheter ges till alla förtroendevalda och tjänste-

personer.  • Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korrupt-

ion till tjänstepersoner/ chefer exempelvis vid arbetsplatsträffar och 

workshops. 

 

Vi önskar en skriftlig redovisning av vilka åtgärder som förbundsdirektionen 

kommer att vidta med anledning av genomförd granskning och lämnade rekom-

mendationer. Svaret på denna skrivelse planeras att följas upp och diskuteras i 

samband med slutrevisionen för 2021, dvs i mars 2022.  

 

För förbundets revisorer 

 

 

 

Staffan Wohrne 

Ordförande 
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Räddningstjänsten Enköping-Håbo Revisionsskrivelse  

Revisionen 2021-12-10 

  

 

       Förbundsdirektionen  

   

 

 

 

Granskning av följsamhet till yttre miljölagstiftning 

På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av förbundets följsamhet till 

yttre miljölagstiftning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om för-

bundsdirektionen säkerställer efterlevnad av tillämplig lagstiftning 

gällande yttre miljön. 

 

Vår revisionella bedömning är att förbundsdirektionen delvis säkerställt efterlev-

nad av tillämplig lagstiftning gällande den yttre miljön. Bedömningen grundar sig 

på att verksamheten har vissa implementerade arbetssätt och rutiner inom gransk-

ningsområdet men att det överlag saknas styrning och systematik. Den samlade 

bedömningen baserar sig på bedömningen av de sju i granskningen ingående re-

visionsfrågorna, varav tre bedöms som ej uppfyllda, tre som delvis uppfyllda och 

en revisionsfråga avstår revisionen från att bedöma. Bedömning av revisionsfrå-

gorna görs på skalan ej uppfyllt, delvis uppfyllt samt uppfyllt. Motivering till be-

dömningen av respektive revisionsfråga framgår av bifogad sakkunnigrapport. 

 

Mot bakgrund av för granskningen gjorda iakttagelser rekommenderar vi för-

bundsdirektionen att beakta följande: • Fastställ en tydlig miljöpolicy eller miljöstrategi för verksamheten med 

målvärden/indikatorer samt rutiner för uppföljningen av dessa. • Säkerställ att en fullständig kemikalieförteckning upprättas och ajourhålls. • Ta fram riktlinjer för efterlevnad av produktvalsprincip enligt miljöbalken. • Upprätta ett ändamålsenligt egenkontrollsystem för att säkerställa efterlev-

nad av nationella miljölagar samt lokala miljöföreskrifter. 

 

Vi önskar en skriftlig redovisning av vilka åtgärder som förbundsdirektionen 

kommer att vidta med anledning av genomförd granskning och lämnade rekom-

mendationer. Svaret på denna skrivelse planeras att följas upp och diskuteras i 

samband med slutrevisionen för 2021, dvs i mars 2022.  

 

För förbundets revisorer 
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Löpande granskning av förbundets verksamhet

PwC har på uppdrag av revisorerna i Räddningstjänsten Enköping-Håbo genomfört ett antal 
granskningar under 2020-2021. För att inte tappa tidigare rekommendationer när nya 
presenteras kommer här en sammanställning av förbundets åtgärder för att utveckla 
verksamheten enligt revisorerna rekommendationer. Förbundet har under perioden inte 
haft tillgång till full personalstyrka pga föräldraledigheter och under årsskiftet 21-22 arbetat 
hårt med att personalförsörja organisationen under ett mycket högt tryck av sjukskrivningar 
och personal i karantän. Tankbilsolyckan i Frösvi i november har fått ekonomiska 
efterdyningar som behöver hanteras samtidigt som även Arbetsmiljöverket genomfört 
inspektioner på förbundets stationer. Reviderad lagstiftning och nya föreskrifter från MSB 
ställer också krav på framtagande av ett nytt handlingsprogram för Skydd mot olyckor. 
Förbundet har därför inte hunnit så långt med åtgärder enligt rekommendationerna som 
planerat men kommer fortlöpande vidta åtgärder där sådana är befogade.  

Från granskning rörande Kompetensförsörjning presenterad i direktionen 2020-12-09:

Personal- och kompetensförsörjningsplan

 Den efterfrågade planen för Personal- och kompetensförsörjning syftar till att beskriva hur 
förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare och stärka varumärket. Förbundet har 
inventerat kommande pensionsavgångar och behov av kompetens. En tanke är att ha en 
löpande 5-årsplan och för varje år vidta åtgärder iför kommande rekryteringar. Svårigheten 
med en sådan plan är att brandmännens pensionsålder är flytande mellan 58 och 65 samt att 
det inte går att förutse uppsägningar. Den kompetens som är svårast att säkerställa är 
brandingenjörskompetens vilket sker genom kontakt med och marknadsföring via MSB som 
håller i påbyggnadsåret för räddningstjänst. I övrigt bygger förbundet egen kompetens 
genom fortbildning internt och hos MSB. Rekrytering av brandmän sker via SMO och den 
egna RIB-organisationen där varumärket redan är känt. 

Avtal och överenskommelser rörande kompetensförsörjning

 Inom HR området som är fokus för denna revision finns avtal med företagshälsan som stöd 
vid rekrytering och rehab-ärenden. Det finns också ett informellt samarbete med Enköpings 
kommun som fungerar väl. Avtalet rörande företagshälsovård ska upphandlas under 2023 
och kan då ytterligare preciseras utifrån förbundets behov.

Det som däremot fortfarande behöver preciseras är förbundets avtal rörande administrativa 
tjänster från Enköpings kommun. Ett nytt avtal tecknades med Enköpings kommun 2020-11-
16 som omfattar stöd inom Ekonomi, Lön, IT, Kundstöd/Logistik samt postbefordran. Det 
som återstår är fortfarande att bättre precisera vad som ingår inom respektive rubrik i 
avtalet. Det finns en praxis och ett samarbete som är lösningsorienterat men som behöver 
dokumenteras. Bristen på detta område är också mer kännbart när nya personer utan att 
känna till förhållandet mellan förbund och kommun tillträder olika tjänster inom kommunen.
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Från Grundläggande granskning i samband med Bokslut 2020 daterad 2021-03 samt 
revisionsrapport rörande Bokslut 2020 presenterad i direktionen 2021-05-19:

Aktualisera en internkontrollplan för varje nytt verksamhetsår

 Aktualisera en internkontrollplan som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys. Under 2021 
har arbetet med ny internkontrollplan påbörjats och finns uppritad som en tidsaxel. 
Internkontrollplanen utgår från förbundets ekonomistyrning med månadsvisa uppföljningar 
rörande redovisning och budgetuppfyllelse. Den kommer succesivt att byggas på med ex 
kontroll av faktureringsgrad och andra löpande kontroller som görs. Arbetet har skett 
löpande under 2021 för att fånga upp de kontroller som genomförs för varje månad. Det som 
återstår är att dokumentera den i en presentationsform som gör den till ett stöd i det 
administrativa arbetet samt att komplettera med andra kontroller än de ekonomiska. 

 Besluta om en ekonomisk flerårsplan kopplad till årets budget

En 5-års plan för förbundets driftbudget beslutas av direktionen i samband med budget. I 
samband med driftbudgeten tas även beslut om en 5-årig investeringsplan och plan för 
förbundets kassaflöde. Planen för 2022-2026 beslutades i februari 2022.

 Överväga att öka mätbarheten för de 26 långsiktiga målen för förbundet 2019-2023

Verksamhetsplanen har byggts upp på nya mätbara mål, indikatorer och volymer. 
Ambitionen är att ta fram gemensamma jämförbara nyckeltal i samarbete med övriga 
räddningstjänster i regionen. Nya långsiktiga mål beslutas i samband med nytt 
handlingsprogram enligt LSO.

 Felaktig Balansräkning pga felbokade balansposter

Vid bokslut 2019 noterades att förbundet bokat kommande års hyror på felaktigt sätt vilket 
påverkade balansen för innevarande år. 2020 hanterades detta genom att manuellt boka om 
felaktigheterna. Felet spårades under 2021 till felaktigt balanskonto för automatiska 
periodiseringar i ekonomisystemet Agresso. Denna uppsättning har ändrats till bokslut 2021.
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Från granskning rörande Korruption presenterad i direktionen 2022-02-10:

 Uppdatera riskanalys och internkontrollplan 

Förtydliga vilka risker som finns för mutor och korruption samt hur dessa ska kontrolleras och 
följas upp. Förbundet har ganska låg risk för korruption och har god kännedom om de få 
situationer då detta är en risk. Förslag till kontroller kommer att tas fram utifrån risken för 
korruption och implementeras i arbetet med förbundets internkontrollplan.

 Utveckla styrdokumenten relaterade till mutor och korruption

Syftet är att nå ett ändamålsenligt innehåll och kommunicera en uppförandekod för 
leverantörer vilken tydliggör Räddningstjänstens ståndpunkt kring mutor och korruption. 
Förbundet kommer att uppdatera riktlinjen rörande representation och gåvor. Den gällande 
är från 2008 och omfattar även avtackning och minnesgåva. En översyn av förbundets 
upphandlingsunderlag kommer även att genomföras rörande kravtexter om oegentligheter.

 Formalisera uppföljning av styrdokumentens efterlevnad

Förslag till uppföljning är i den interna kontroll planen och i årliga medarbetarsamtal. 
Stickprovskontroller utifrån en reviderad riktlinje kring mutor kan läggas in i den 
internkontrollplan som förbundet arbetar med att ta fram. Medarbetarsamtalen har 
uppdaterats för att inventera bisysslor och uppmärksamma frågan om jäv och korruption. 

 Säkerställ att adekvat information om förbundets rapporteringskalnaler är kända

Förbundet kommer att åskådliggöra de olika rapporteringskanaler som finns rörande 
misstänkta oegentligheter i form av en processkarta i ledningssystemet. Förbundet har även 
via Enköpings kommun deltagit i en upphandling av visselblåsartjänst som fick avbrytas. 
Istället för att ge förbundet tillgång till kommunkoncernens visselblåsartjänst lades förbundet 
ut som en avtalspart jämbördig med länets kommuner och förväntades därmed dela 
upphandlingens totalsumma. 

 Genomför löpande utbildningar/information kring jäv, mutor och korruption

Förslag på tillfällen är arbetsplatsträffar och workshops. Detta sker redan regelbundet inom 
förbundet. Däremot sker ingen specifik utbildning för personal, leverantörer och politiker. 
Förbundet kommer att aktualisera frågan om jäv och korruption vid lämpliga tillfällen för 
både personal och direktion under verksamhetsåret 2022 men delar inte bedömningen att 
det krävs särskilda utbildnings-insatser inom området. 
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Från granskning av följsamhet till miljölagstiftning presenterad i direktionen 2022-02-10:

 Fastställ en tydlig miljöstrategi för verksamheten 

En miljöstrategi för förbundet ska tas fram utifrån miljöbalken. Förbundet behöver också 
hitta relevanta miljömål som kan följas upp i verksamhetsplanen. Åtgärden planeras under 
2022.

 Säkerställa en fullständig kemikalieförteckning

Förbundet har en kemikalieförteckning men har inte uppdaterad information om lagerförda 
volymer. Däremot kan förbrukning lätt tas fram ur ekonomisystemet och kanske utgöra 
grund för mätbara mål inom miljöområdet. Åtgärden planeras under 2022.

 Ta fram riktlinjer enligt produktvalsprincipen enligt miljöbalken

Produktvalsprincipen ska aktualiseras inom förbundet utifrån en framtida beslutad 
miljöstrategi. Som framgår av intervjuerna sker redan idag produktval enligt 
produktvalsprincipen. Samordning sker genom att alla inköp beslutas av den som är 
budgetansvarig och också har den samlade bilden av de produkter som införskaffas. 

 Upprätta ett ändamålsenligt egenkontrollsystem

Egenkontrollerna ska säkerställa efterlevnad av nationella miljölagar samt lokala 
miljöföreskrifter. Förbundets internkontrollplan och verksamhetsplan kommer att användas 
för att göra regelbundna kontroller respektive måluppfyllnad. Åtgärden kan genomföras när 
förbundet har en färdig internkontrollplan och mätbara mål inom miljöområdet.

Enköping 2021-02-10

Rickard Westning Tommy Rosenkvist
Förbundschef Ordförande i förbundsdirektionen



Rekommendationer från PWC 2021

Status Åtgärd Kommentar

Pågår Aktualisera en internkontrollplan för varje nytt verksamhetsår som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys. Besluta om hur 
planen ska följas upp.

Klart Besluta om en ekonomisk flerårsplan kopplad till årets budget.

Klart Överväga att öka mätbarheten för de 26 långsiktiga målen för förbundet 2019-2023 genom att ange mätetal.

Klart Ordna felaktiga automatiskt genererade poster i balansräkningen.

Pågår Arbeta fram en strategisk personal- och kompetensförsörjningsplan i syfte att skapa en proaktiv plan för att säkra det 
framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet.

Klart Säkerställ att det finns formella avtal och överenskommelser i alla de delar där Räddningstjänsten Enköping-Håbo använder 
kompetens eller resurser kopplat till personal- och kompetensförsörjningsområdet från andra aktörer, exempelvis Enköpings 
kommun.

Är tillräckligt inom 
HR-området.

Pågår Riskanalys för korruption kopplad till Internkontrollplan. Del i 
internkontrollplan

Ej 
påbörjat

Utveckla styrdokument relaterade till mutor och korruption samt följa upp. 



Rekommendationer från PWC 2021

Status Åtgärd Kommentar

Pågår Formalisera uppföljning av styrdokumentens efterlevnad i internkontrollplan och medarbetarsamtal.

Påbörjat Åskådliggör rapporteringskanaler vid misstänkt korruption. (Processkarta i Mimer och upphandlad visselblåsarfunktion.) Avvaktar 
processfunktion 
Mimer

Planerat Löpande utbildningar/info om jäv, mutor och korruption. Planeras under 
2022

Ej 
påbörjat

Fastställ Miljöstrategi med målvärden för verksamheten.

Pågår Upprätta fullständig kemikalieförteckning. Förteckning finns, 
saknar volymer

Pågår Riktlinjer för produktvalsprincipen. Produktval sker 
idag.

Ej 
påbörjat

Egenkontrollplan för nationella miljölagar samt lokala miljöföreskrifter Del av 
internkontrollplan?



 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar Budget 2022 Investeringar

9800000 Förbundsledning 11 369 336

9810000 Myndighet -959 560

9820000 DC Enköping 24 520 530

9830000 DC Håbo 15 780 861

9840000 Operativ 236 440

9841000 Larmteknik 930 262

9842000 Fordon 4 507 892 3 000

9843000 Brandmateriel 1 236 535 200

9850000 Fastighet 9 055 801

9860000 Datateknik 391 545

9870000 Stöd enskild -324 988

9880000 Olycksundersökning 85 700

Överskott av PO -580 355

BUDGET 66 250 000 3 200

2,0% Tilldelning 66 250 000

Verksamhet Budget 2022

Direktion 388 518

Förbund 10 868 031

Enköping 22 073 307

Enköping RIB 4 111 249

Örsundsbro 3 771 647 931 089 Utbildning RIB

Veckholm 3 577 439 4 101 803 Avskrivningar

Fjärdhundra 3 516 877

Bålsta 15 044 280

Bålsta RIB 1 016 600

Skokloster 2 375 005

Räddningsvärn 87 401

Överskott PO -580 355

Budget 66 250 000



Utfall mån 12 Räddningstjänsten 2021

Semesterlöneskulden för 2021 är bokad och påverkar med -25 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. 

Målet var oförändrad semesterlöneskuld för helåret.

Intäkt för falska automatiska brandlarm är 600 tkr högre än budgeterat. Föräldraledigheter ger 140 tkr lägre lönekostnader.

Utebliven tillsyn pga Covid påverkar ansvar 9810 negativt med totalt 290 tkr.

Ansvar 9842 påverkas negativt av 200 tkr i höjda premier för fordonsförsäkringar.

Ansvar 9899 påverkas negativt av släpande pensionskostnader på 300 tkr från 2019.  

Sjuklöner, övertid och timlöner är 630 tkr högre än budgeterat pga Covid.

Utfallet är -345 tkr mot budgeterat resultat +35 tkr. 



Utfall mån 1 Räddningstjänsten 2022

Semesterlöneskulden för januari är inte bokad och påverkar med -360 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. 

Målet är oförändrad semesterlöneskuld. Totalt uppgår förändringen till -360 tkr i januari.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. saknas (-10 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr).

Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (- 1 314 tkr).

Budget för 2022 är inte inläst men utfallet för jan 2022 är 500 tkr högre än 2021 vilket dels beror på att fakturor från händelsen i Frösvi belastar 

resultatet men främst på höga övertidskostnader till följd av Covid och dess restriktioner.
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1 Verksamhetsidé
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullgöra de skyldigheter 

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

brandfarliga och explosiva varor.

Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av lägre kostnader och högre förmåga 

än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

2 Vision
Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och visionen 

är kopplad till 4 uppdrag.

 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.

3 Uppdrag
Förbundet ska tillsammans med medlemskommunerna arbeta för att nå visionen. Kompetens och 

resurser är främst inriktade mot att genomföra räddningsinsatser. Utöver detta uppdrag arbetar 

förbundet med att på olika sätt förebygga olyckor. Förbundet arbetar med följande huvudprocesser:  

Genomföra insats

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

befogenheter för att på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänstens 

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

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

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

egendom och miljö.

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

genom ett särskilt samverkansavtal med landstinget.
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Myndighetsutövning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sotning och brandskyddskontroll omfattar löpande uppföljning av hur kommunernas 

sotningsentreprenör utför sitt uppdrag. 

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

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

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

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

kraven gällande kompetens, föreståndare, förvaring och förpackningar uppfylls.

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

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

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

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

Stöd till den enskilde

Kommunerna ska vara föredömen i säkerhetstänkande och kommunernas personal är verksamma 

inom hela räddningstjänstens geografiska område. Räddningstjänsten utbildar kommunernas 

personal i att göra en första insats och verksamhetsansvariga i systematiskt brandskyddsarbete vilket 

skapar förutsättningar för tryggare och säkrare kommuner. 

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

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

kan vi påverka framtidens samhälle.

Räddningstjänsten ska genom information och rådgivning underlätta för kommuninvånarna att skapa 

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

Omvårdnadsprogrammet är en gymnasieutbildning i Enköpings kommun. Räddningstjänsten 

genomför delar av denna utbildning som ett uppdrag åt Utbildningsförvaltningen.

3.1 Indikatorer för räddningstjänstens verksamhet
Indikatorerna ska visa trender inom områden som är viktiga för kommunerna och där förbundet 

bidrar till utveckling. Till skillnad från förbundets mål har förbundets verksamhet inte alltid direkt 

påverkan på indikatorerna. Förbundets indikatorer redovisas i bilaga 1.
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4 Organisation
Räddningstjänsten är organiserad i en linjeorganisation för den operativa verksamheten och en 

förbundsstab. Gråmarkerade funktioner har även ett ansvar som Insatsledare vid räddningsinsatser. 

Ansvarsområden är fördelade utifrån processer. 

5 Processorientering
Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar processorienterat enligt SIQ´s modell för kundorienterad 

verksamhetsutveckling. Utvecklingen av processerna ska präglas av ledorden från SIQ, se bilaga 4. 

Utifrån räddningstjänstens verksamhetsinriktning har följande processer identifierats:

Målsättningen är att ha mätvärden inom varje delprocess och att kunna följa upp dessa och redovisa 

brister och goda resultat.
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6 Mål 2022
Förbundets mål för 2022 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. 

 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 följs upp genom ett mått på allmänhetens agerande vid olyckor. 

 Förbundets aktiviteter efter insats omfattar olycksundersökning, stöd till drabbade och 

debitering av uppdrag. Under 2022 är fortsatt fokus på att följa upp debiteringsgraden vid 

restvärdesarbete.

Målen i tabellen nedan förväntas bidra till visionen för förbundets verksamhet.

Mättal förbundet 2018-2022
Process 2018 2019 2020 2021 Mål 2022 Kommentar

Myndighetsutövning

Anta l  ti l l synsbesök 182 179 68 169 180 Begränsat pga  Covid

Anta l  eldstadsrelaterade bränder 14 8 9 15 5

Genomföra  insats

Andel  godkända aktivi teter enl igt Aktivi tetsplan i .u i .u 51% 60% 75%

Andel  bränder med spridning 1,4% 4,3% 1,4% 3,3% 0%

Andel  AAR av insatser i .u i .u 5,9% 8,5% 10%

Stöd ti l l  den enski lde

Invånare gör egen förs ta  insats 22% 24% 31% 26% 30%

Utrymt vid Brand i  byggnad 2,7% 7,1% 4,1% 4,3% 5%

Efter insats

Intäkt Restvärde (RVR)[Tkr] 171 180 180 255 200

Andel  RVR av bränder 16% 27% 28% 26% 30%

Andel  RVR av Trafikolycka 3% 34% 43% 48% 50%

Stöd

Reparationskostnader fordon [Tkr] 534 479 487 444 450

Övertidskostnader ink AG [Tkr] 1 034 919 1 122 941 750
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Direktionen har diskuterat fokusområden för särskild uppföljning. För 2022 kommer automatiska 

brandlarm i kommunala objekt att följas upp samt dagtidsberedskap på de stationer som har störst 

brister. Under året kan fler uppföljningar komma att läggas till.

Fokusområden 2020 2021   

Automatiska brandlarm     

 Enköpings kommun     

 Larm/anläggning 0,6 0,7  Nytt 2022

 Antal larm 67 77   

 Håbo kommun     

 Larm/anläggning 1,0 1,4  Nytt 2022

 Antal larm 33 48   

Timmar utan RIB (mån-fre 06-18)     

 Skokloster  23%  Nytt 2022

 Örsundsbro  2%   

 Fjärdhundra  1%   

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 %
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7 Volymer & nyckeltal
Förbundets volymer utgörs av antalet hanterade insatser, genomförda utbildningar samt de ärenden 

som hanteras inom området myndighetsutövning. Nyckeltalen är fördelade på befolkningsmängd för 

att kunna jämföra siffrorna med andra kommuner och räddningstjänstförbund (se exempel nedan). 

Antalet räddningsinsatser och ärenden redovisas i diagram i bilaga 2 och 3.
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EKO

8 Grundläggande värderingar
Förbundet genomförde under 2018 ett projekt för att förtydliga organisationens värdegrund med 

utgångspunkt i räddningstjänstens stjärna.

Engagemang
[Visa intresse för…]

– Vi ska som organisation vara engagerade medlemmar i Kommunerna. 

– Som medarbetare engagerar Jag mig i Räddningstjänstens arbete. Jag är en motor, inte en 

bromskloss.

Engagemang är centralt i de flesta organisationer. I vår organisation är det absolut nödvändigt. För 

att nå upp till de förväntningar, både våra kunder och vi själva har, krävs ett mått av engagemang.  

Detta leder, över tid, nästan oundvikligen till kompetens.

#MOD-UTHÅLLIGHET-UPPMÄRKSAMMHET-LOJALITET

Kompetens
[Adekvat förmåga till handling…]

– Vi ska som organisation se till att samtlig personal har den kompetens som de behöver för att lösa 

det uppdrag vi fått av Kommunerna. 

– Som medarbetare tycker jag att det är viktigt att bibehålla och utöka min kompetens brett inom 

alla områden som rör mitt arbete.

Yrkesstolthet är ett ord som kommer upp i diskussioner kring värdegrund. För oss innebär det att 

möta de förväntningar organisationen har på oss som medarbetare och de som samhället har på oss 

som organisation.

#SKICKLIGHET-KUNSKAP-UTHÅLLIGHET

Omtanke
[Att sörja för någon annans behov]
– Vi tar som organisation vårt uppdrag på allvar. Vi finns till för att hjälpa alla våra medborgare.

– Som medarbetare tar jag hand om mina kollegor och medmänniskor och är medveten om organisationens 

syfte och roll i samhället och agerar därefter i vardagen.

Här blir det ganska grundläggande. Det är oss man ringer när ingen annan kan hjälpa. Det är rollen vi har i 

samhället. Är vi medvetna om denna roll i vardagen blir vår verksamhet tydlig och relevant för samtliga.

#MOD-OMTANKE-UPPMÄRKSAMMHET-TAKT-LOJALITET

ENGAGEMANG- KOMPETENS-OMTANKE
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9 Bilagor
Bilaga 1

Indikatorer förbundet 2018-2023
Mål Enk 2018 2019 2020 2021 2022

1 Delaktighet Användning av Facebook  

invånare Anta l  föl jare 252 511 900 1 333

1 Besvarade telefonsamtal 

Andel  besvarande samtal 92% 89% 88% 87%

3 Utveckla Strategi för RIB-rekrytering  

landsbygd Vakanser i  tota l  Beredskap 0,9% 1,2% 1,6% 2,7%

18 Brandstationer och värn (8)

Fjärdhundra  & Bryggholmen 75% 75% 75% 75%

6 Attraktiv skola Åsendagen  

Anta l  del tagare 757 771 0 0

6 Utbildning åk 2, 5 och 8.  

Anta l  utbi ldade elever 2 129 2 708 227 290

6 Utbildning Omsorgsprogrammet  

Anta l  utbi ldade elever 32 50 18 35

6 Anlagda bränder i skola  

Anta l  bränder 1 4 3 2

16 Socia l  mi l jö Infokampanjer

Anta l  aktivi teter 11 21 4 3

11 Aktivi teter Öppet hus  

Anta l  ti l l fä l len 4 3 0 0

14 Mil jö Räddningsinsatser  miljöräddning

Anta l  insatser 19 24 10 21

15 Skumanvändning/släckvatten  

Insatser med skumanvändning 2 6 1 0

12 Trygghet Räddningsinsatser i offentlig miljö

Anta l  anlagda fordon/conta iner 26 17 19 15

12 Andel insatser inom 20 min

Andel  räddnings insatser 92% 93% 95% 94%

12 Sjukvårdsinsatser  

Anta l  insatser 80 84 74 102

19 Företagsvänl igt Handläggningstid ärenden  

Komplett ansökan - bes lut LBE 6 10 2

19 Omdöme NKI  

Värdering i  NKI undersökning 79 79 i .u i .u

19 Utbildningssamarbete LedR  

Utbi ldad personal  från LedR i .u 609 310 410

Medarbetare Medarbetarnas engagemang 

Medarebetarenkät i .u 81 i .u i .u

Chefer har förutsättningar

Medarbetarenkät i .u 84 i .u i .u

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaro (ink Vab) 1,0% 4,1% 3,4% 2,8%

Omsättning heltidspersonal  

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

Omsättning RIB-personal  

Slutat av tota l t anta l 5,9% 6,0% 5,6% 9,2%

Ekonomi Resultat 

Ekonomiskt resul tat 900 162 43 -345

Likviditet  

Likvida  medel  i  förbundet 5 399 3 224 473 3 462

Soliditet  

Sol idi tet 5,3% 6,8% 6,8% 6,3%
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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Bilaga 4

 

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

med följande ledord. 

Kundorientering
De externa och interna kundernas behov, krav, önskemål 

och förväntningar skall vara vägledande för verksamheten.

Processorientering
Organisationens verksamhet skall ses som processer som 

skapar värde för kunden. Processorientering stimulerar till 

att analysera och förbättra arbetsflöden.

Engagerat ledarskap
Ledarskapets viktigaste uppgift är att ange riktningen för 

verksamheten, ta till vara på individers erfarenheter och 

olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i 

dialog med dem definiera och följa upp målen.

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

processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende 

och planering är nyckelord i förbättringsarbetet.

Allas delaktighet
Varje medarbetare ska känna sig ha förtroende att utföra 

och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför 

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

samt kunskap om de resultat som uppnås.

Ständiga förbättringar
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och 

förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen är 

ett metodiskt förbättringsarbete och en kultur som 

stimulerar till lärande, kreativitet och nya idéer.

Kompetensutveckling
Den samlade kompetensen är avgörande för 

organisationens framgång. Kompetensutveckling ses både 

ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att 

utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker 

såväl individen som organisationen.

Lära av andra
För att vidareutvecklas måste organisationen och

medarbetarna skaffa sig ny kunskap om vad som är 

möjligt, och hur detta kan uppnås. Detta kräver 

jämförelser med andra räddningstjänster och andra 

aktörer.

Långsiktighet
Verksamheten värderas med tanke på utveckling över 

tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande 

produktivitet, effektivitet och nöjdare kunder.

Snabbare reaktioner
Korta svarstider och reaktioner på kundernas behov är av 

avgörande betydelse för organisationens utveckling och 

produktion. 

Faktabaserade beslut
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga 

fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få 

möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att 

uppfylla sina mål och tillfredsställa sina kunder.

Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation.

Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i

olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter 

hos såväl medarbetare som kunder, leverantörer och 

ägare.



 

Driftbudget 2022-2026 
 

 

PRE-4229 Budget 2022

Driftbudget 2021-2025 2022 2023 2024 2025 2026 Kommentar

Verksamhetens intäkter 5 960 6 380 6 516 6 681 6 838

Verksamhetens kostnader -68 085 -71 532 -73 167 -76 470 -78 071

Avskrivningar -4 125 -4 171 -4 242 -4 405 -4 405 Från investeringsplan

Verksamhetens nettokostnader -66 249 -69 324 -70 894 -74 194 -75 638

Ersättning från medlemmar 66 250 69 324 70 894 74 194 75 638

Verksamhetens resultat 1 0 0 0 0

Utökning Budget [%] 3,6% 4,6% 2,3% 4,7% 1,9%

[Tkr] 2 280 3 074 1 570 3 300 1 444

Verksamhetens intäkter 2022 2023 2024 2025 2026 Kommentar

Taxor och avgifter 1 045 1 081 1 103 1 141 1 168

Hyror och arrenden 453 462 472 483 495

Bidrag 132 120 120 120 120  MSB:Depå, 5RIB, VMA

Tjänster 3 167 3 231 3 302 3 381 3 462

Försäljningsintäkter 1 164 1 487 1 520 1 556 1 593 Affär Dagab

Summa 5 960 6 380 6 516 6 681 6 838

Verksamhetens kostnader 2022 2023 2024 2025 2026 Kommentar

Personalkostnader ink AG -34 738 -37 057 -37 835 -39 121 -39 904 Utökning Bålsta

Personalkostnader, RIB ink AG -10 412 -10 766 -10 992 -11 366 -11 593

Pensionskostnader -5 329 -5 438 -5 671 -6 829 -6 976 Just Skandia prognos

Bidrag -39 -40 -41 -42 -43

Köp av huvudverksamhet -1 375 -1 402 -1 433 -1 467 -1 503

Köp av övriga tjänster -3 412 -3 528 -3 602 -3 724 -3 799

Materialkostnader -2 746 -2 801 -2 863 -2 932 -3 002

Hyror -7 901 -8 324 -8 507 -8 711 -8 920 Hyra Fjärdhundra

Övriga driftkostnader -2 133 -2 176 -2 224 -2 277 -2 332

Summa -68 085 -71 532 -73 167 -76 470 -78 071



 

Investeringsplan 2022-2026 
 

 

Utrustning Modell Reg Årsmodell Ålder Livslängd Användning Placering 2022 2023 2024 2025 2026

Tankbil Scania P 410 PNS 428 2019 3 25 Lastväxlare Bålsta

Tankbil Ny 2022 2022 0 25 Tankbil Skokloster 3 200 000

Tankbil Scania P400 EFJ 597 2010 12 25 Lastväxlare Fjärdhundra

Tankbil Volvo FMX 430 DEZ 46J 2020 2 25 Tankbil Veckholm

Tankbil Scania P400 RBB 886 2010 12 25 Lastväxlare Enköping

Tankbil Scania G450 EAS 457 2013 9 25 Tankbil Enköping

Tankbil Volvo FMX 430 JHZ 398 2020 2 25 Tankbil Örsundsbro

BAS-Bil Scania P410 EWG 624 2016 6 20 Basbil Enköping

BAS-Bil Scania P410 EWG 632 2016 6 20 Basbil Örsundsbro

BAS-Bil Scania  R94 EFW 295 1998 24 20 Basbil Reservbil

BAS-Bil Scania P340 AWJ 181 2007 15 20 Basbil Veckholm

BAS-Bil Scania P410 YJP 951 2017 5 20 Basbil Bålsta

BAS-Bil Scania P380 BTZ 101 2010 12 20 Basbil Fjärdhundra

BAS-Bil Ny 2021 2021 1 20 Basbil Enköping

BAS-Bil Ny 2021 RNJ847 2000 22 25 Basbil Skokloster 5 000 000

Pickup Ford Pickup LGA 680 2016 6 20 Transport Bålsta

Pickup Ford Pickup LGA 701 2016 6 20 Transport Enköping

Pickup Ford Pickup PBZ 74P 2019 3 20 Transport Bålsta

Pickup VW pick-up TGG 261 2002 20 25 Transport Enköping

Pickup VW Pickup WHO 989 2005 17 20 Transport Veckholm 600 000

Pickup VW Pickup NSG 964 2010 12 20 Transport Örsundsbro

Pickup Ford Picklup NNU 440 2013 9 20 Transport Fjärdhundra

Pickup Transport Skokloster

Höjdfordon Scania P 410 CKS 536 2020 2 25 Stegbil Bålsta

Höjdfordon Scania P94 RYW 244 2001 21 25 Hävare Enköping 4 500 000 Alternativ utreds

Terrängbil Unimog 1997 25 25 Terrängbil Enköping

Terrängbil 4-Hjuling 2019 3 20 4-Hjuling Bålsta

Terrängbil 4-hjuling 20 4-hjuling Bryggholmen

Personbil Volvo V60 Ladd NEW 717 2017 5 15 personbil Enköping

Personbil Volvo V60 Ladd YJP 926 2017 5 15 personbil Enköping

Personbil Ford Mondeo LHZ 970 2008 14 15 personbil Enköping 410 000

Personbil Ford Mondeo HHC 560 2008 14 15 personbil Enköping 410 000

Personbil Ford Mondeo NNX 267 2008 14 15 personbil Bålsta 410 000

2080 reserv Volvo XC70 DLB 151 2013 9 18 Insatsledarbil Förbund

2080 Vovlo XC90 UXM 431 2018 4 18 Insatsledarbil Förbund

Ny 2080 18 Insatsledarbil Förbund 1 300 000

3 200 000 1 230 000 4 500 000 5 000 000 1 900 000



 

Kassaflödesanalys 2022-2026 
 

 

Kassa 2022 3,5 22,0

Investering 2022 -3,3

Ammortering -2,0

Avskrivning 2022 4,1

Avsättning pension 2022 1,5

Kassa 2023 3,8 20,0

Investering 2023 -1,3

Ammortering 2023 -5,0

Avskrivning 2023 4,2

Avsättning pension 2023 1,8

Kassa 2024 3,5 15,0

Investering 2024 -4,6

Ammortering 2024 -1,0

Avskrivning 2024 4,2

Avsättning pension 2024 1,6

Kassa 2025 3,7 14,0

Investering 2025 -5,1

Ammortering 2025 -1,0

Avskrivning 2025 4,4

Avsättning pension 2025 1,8

Kassa 2026 3,9 13,0

Investering 2026 -2,0

Ammortering 2026 -4,0

Avskrivning 2026 4,4

Avsättning pension 2026 1,6


