






Bilagor Direktionshandlingar 2022-05-18

 § 10 Budgetsamråd inför 2023
 § 10 Arbetsmiljöverket begäran om kompletteringar
 § 10 Svar till Arbetsmiljöverket
 § 10 Arbetsmiljöverket avslut av tillsynsärende
 § 10 Skrivelse från MSB om HP 2022
 § 10 Svar till MSB
 § 10 Sotningsindex 2022
 § 10 Komplettering av index från SKR
 § 10 Revisorernas verksamhetsberättelse
 § 10 Revision av Årsredovisning 2021
 § 10 PWC Avvikelserapport 2021
 § 10 PWC Ekonomisk hushållning 2021
 § 10 PWC Förvaltning 2021
 § 10 Ekonomiskt utfall T1 2022
 § 11 Reglemente för direktionen
 § 11 Reglemente för revisorer
 § 11 Reglemente för förtroendevaldas ersättningar



 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ENKÖPING-HÅBO 

Registrering: 
Dokument ID: 

 

2022-04-07 
DNR-4597 
 

Postadress: 

Västra Ringgatan 6 
745 31  ENKÖPING 
 
www.rtjeh.se 

Telefon: 

0171-47 56 00 
 
 
 

 
 
 

Organisationsnummer: 

222000-2410 
 
 
 

Postgiro: 

32850-0 
 
 
 

Samrådsmöte angående räddningstjänstens budget 2023 
Tid: 2020-04-07 13:00 
Plats: Bålsta 
Närvarande: 

Enköping Håbo Räddningstjänsten  
Peter Book Helene Zeland Bodin Tommy Rosenkvist   
Daniel Nilsson Mikael Mortensen Christer Nyström  
  Rickard Westning  
    

 

1. Medlemsbidrag 2023 

Medlemsbidraget för 2022 uppgick till totalt 66 250 tkr inräknat hyra för de nya brandstationerna i 
Veckholm, Örsundsbro och Fjärdhundra (för halva året). Under 2023 planerar förbundet att:  

 Utöka beredskapen från 3 till 4 brandmän under nätter och helger i Bålsta. Detta innebär ett 
behov av att rekrytera 3 brandmän till en kostnad av cirka 1 500 tkr per år.   

 
Hyra för de nya brandstationerna i Veckholm, Örsundsbro och Fjärdhundra är 3 900 tkr högre än för 
de gamla vilket enligt förbundsordningen ska bekostas av Enköpings kommun. 
 
I tidigare samråd med kommunernas ekonomer är grundinriktningen att använda löneprognoser för 
kommande år som grund för förbundets budgetuppräkning. Tidigare räknades även 
befolkningsökning in vilket inte påverkar kostnaderna i samma utsträckning utan endast bidrar till en 
mer komplicerad modell för uppräkning.  

 

 

 

2. Resultat 2022 

Efter bokslutet 2021 med ett resultat på -345 tkr uppgår förbundets egna kapital till 3 787 tkr. För 
2022 är budgeterat ett överskott på 140 tkr för att återställa eget kapital. Resultatet kan påverkas 
negativt av höga kostnader för sjukfrånvaro i januari och februari. 
  
 
 

3. Borgensåtagande 2022 

Medlemskommunerna har idag ett borgensåtagande på 22 milj. för förbundet. Förbundet föreslår ett 
oförändrat borgensåtagande. Vilket innebär 7,7 milj för Håbo och 14,3 milj för Enköping. 
 
Enligt förbundets investeringsplan och plan för kassaflöde fram till 2030 kommer lånet hos 
Kommuninvest att börja amorteras under 2022. 2030 kan förbundet vara skuldfritt och en ny 
investeringsplan kan beslutas. 
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4. Budget 2023 

Medlemsbidraget 2022 var 62 600 tkr (ex hyror för nya brandstationer). Löneavtalen för 2023 ink 
KAP-KR beräknas medföra en kostnadsökning på minst 3,0 %. 
 
2023 innebär det behovet av 3,0 % budgetuppräkning och ett totalt medlemsbidrag på 69 900 tkr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Budget 2023  

Medlemsbidrag 2022 (ex hyra Veckholm, Örsundsbro & Fjärdhundra) 62 600 000 
Uppräkning 3,0 %  +1 880 000 
Utökning Bålsta 1 500 000 

Hyreskostnad brandstationer 2023 (Enk kommun) 3 900 000 

Totalt medlemsbidrag  69 900 000 

 
  

Förväntad ekonomisk påverkan:  

Löneökning ink PO (2,0 %) 500 000 
Löneökning RIB ink PO (2,0 %) 150 000 
Hyra & städavtal (1,7 %) 150 000 
Ökade avskrivningar pga investeringar 100 000 
Utökning Bålsta 1 500 000 
AKAP-KR (Höjs 1,5 %) 650 000 
Ökad kostnad för särskild avtalspension (RSAP) 500 000 
Återställning Eget kapital 150 000 
Ökade intäkter -200 000 

Påverkan  3 500 000 

Möjliga besparingsåtgärder för direktion  

Skjuta upp RIB-utbildningar -800 000 
Förändrad RIB-beredskap Enk -550 000 
Sälja båt Bålsta -250 000 

Påverkan  -1 600 000 

Fördelning 2023  

Håbo kommun 35 % 23 100 000 
Enköpings kommun 65 % (ink hyresökningar 3,9 milj.) 46 800 000 

Totalt medlemsbidrag 69 900 000 

Peter Book Helene Zeland Bodin 
Kommunalråd Enköping Kommunalråd Håbo 
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Postadress: Box 9082, 171 09 Solna 
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E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148 

 

Begäran om komplettering 
 
 
Ert organisationsnummer: 222000-2410 
Arbetsställe: RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING HÅBO 
Besöksplats: VÄSTRA RINGGATAN 6-8, ENKÖPING 
 
Vi ställde i ett inspektionsmeddelande den 10 januari 2022 krav på att ni skulle 
åtgärda vissa brister i arbetsmiljön och meddela oss hur ni uppfyllt kraven. Vi 
har tagit emot ert svar vid en uppföljande inspektion den 31 mars 2022 men 
behöver mer information om hur ni åtgärdat nedanstående brister. Om 
bristerna inte har åtgärdats ännu ska ni redovisa en tidplan för när detta 
kommer att ske. 
 
 
Brist 2: Kemiska arbetsmiljörisker, riskbedömning 
Ni ska klargöra att avsnittet om "Riskbedömning Kemiska arbetsmiljörisker" i er 
rutin "Risker i verksamheten" säkerställer att undersökningen och 
riskbedömningen sker beaktat nedanstående strecksatser: 
 
– 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. 
 
Ni ska komplettera er genomförda riskbedömning med: 
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- Datum då riskbedömningen upprättats (Se 10 § AFS 2011:19) 
- Dokumenterad upplysning om att inte finns några situationer eller utrymmen 
där någon kemisk risk behöver undanröjas eller begränsas. Dvs. att innehållet i 
punkterna 2, 3 och 4 i 10 § AFS 2011:19 kan ersättas med en sådan 
dokumenterad upplysning. (Se 10 § AFS 2011:19) 
- Skäl till varför exponeringsmätning ej behöver göras beaktat lufthalter i 
förhållande till hygieniska gränsvärden. (Se 9 § AFS 2011:19) 
 

Ni ska skicka ett svar till oss 

Svara oss senast den 30 maj 2022. 
 
Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att 
skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2021/064832 i svaret. 
 
Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 
 
Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 
 
 
Michael Nilsson 
arbetsmiljöinspektör 
 

Kopia till 

fredrik.hallberg@rtjeh.se 
christer.eriksson@rtjeh.se 
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Avdelningen för inspektion 

Michael Nilsson,  
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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 
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Vi har avslutat ärendet 

 
 
Ert organisationsnummer: 222000-2410 
Arbetsställe: RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING HÅBO 
Besöksplats: VÄSTRA RINGGATAN 6-8, ENKÖPING 
 
Ni fick ett inspektionsmeddelande den 10 januari 2022 där vi ställde krav på er 
att rätta till vissa brister i arbetsmiljön. 
 
Nu bedömer vi att ni uppfyller de kraven. Därför har vi avslutat ärendet. 
 
Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 
 
 
Michael Nilsson 
arbetsmiljöinspektör 
 

Kopia till 

fredrik.hallberg@rtjeh.se 
christer.eriksson@rtjeh.se 
magnus.johansson@rtjeh.se 
 

Verktyg för en bra arbetsmiljö 

Använd gärna vår webbplats av.se. Där finns mallar, exempel och guider för 
hur ni kan arbeta systematiskt för en bra arbetsmiljö. Ni kan lära er mer i våra 
webbutbildningar, och använda vårt självskattningsverktyg för att bedöma vad 
ni behöver förbättra. På webben kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra 
föreskrifter. 
 



1(1) 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Begäran om kommunens handlingsprogram enligt LSO 

Inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tillsynsansvar 

avseende kommunens arbete med skyldigheterna enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) önskar MSB att få kommunens antagna handlingsprogram enligt LSO 

skickad till myndigheten.  

Lagkrav 

Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO anta handlingsprogram för den 

förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. Förändringar i lagen och i 

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) medförde att MSB gavs 

bemyndigandet att utfärda föreskrifter om bland annat innehåll och struktur i kommunala 

handlingsprogram. MSB har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:1) om 

innehåll och struktur i nämnda handlingsprogram och i enlighet med 

övergångsbestämmelser i LSO behöver kommunen ha antagna handlingsprogram enligt 

den nya lydelsen från den 1 januari 2022. Enligt FSO ska en kommun när den antar eller 

ändrar ett handlingsprogram skicka det till länsstyrelsen, MSB och till de som har deltagit i 

samrådsförfarandet.   

Begäran 

Enligt MSB:s noteringar har inte något handlingsprogram utformat i enlighet med MSBFS 

2021:1 inkommit till MSB från er kommunala organisation. MSB önskar därför att ni 

senast 2022-04-21 skickar kommunens fastställda handlingsprogram till myndigheten. Om 

kommunen inte har fastställt något handlingsprogram enligt den nya lydelsen vill vi att ni 

delger oss planeringen för fastställandet senast samma datum. 

Handlingsprogrammet eller planeringen skickas till registrator@msb.se. Vänligen ange 

ärendenummer MSB 2022-04849. 

 

Johan Olsson 

Enheten för inriktning av skydd mot olyckor (RO-IS) 

  Datum 
2022-03-30 

Ärendenr 
MSB 2022–04849 

 

  

 

Enheten för inriktning av skydd mot olyckor  
Johan Olsson 
010-240 5260  
johan.olsson@msb.se 

 
 
 

https://www.msb.se/
mailto:registrator@msb.se




 

 

UPPGIFTE R  F Ö R  CIR K UIÄ R DATABAS E N 

Cirkulärnr: 22:09 

Diarienr: 22/00359 

Handläggare: Johan Gert 

Sophia Olofsson 

Ä mnesord: Trygghet och säkerhet 
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Mottagare: Räddningsnämnder 
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K ommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Rubrik: Sotningsindex 2022 

Ersätter: 21:13 

Bilagor: - 

S ammanfattning 

SK R och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 

Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan 

för rengöring och brandskyddskontroll.  
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CIR K UIÄ R  22:09 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

J ohan Gert 

S ophia Olofsson 

S otningsindex 2022 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om 

tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska K ommunförbundets cirkulär 

2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att 

fastställa sotningsindex.  

Sotningsindex 2022 gäller frå n och med 2022-04-01 

Det är två  värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det 

löneökning på  medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges 

Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Svenska 

K ommunalarbetareförbundet, (1,4 % från 1 april 2022). Det andra värdet är 

K onsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (4,3  % 2022).  

Sotningsindexet för 2022 är 1,98 %. Beroende på  när sotningsindex 

infördes för förra året och när det införs i å r så  behöver hänsyn tas till 

eventuella justeringar från föregående år och behov av justeringar i å r. V id 

senare införande justeras indexet så  att värdet av uppräkningen för tolv 

månader ska kunna erhå llas under färre månader. 

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar så ledes beroende på  både 

när index infördes för 2021 och när det införs för 2022, Beräknade värden 

där dessa faktorer är beaktade kan utläsas i tabellen nedan. Ni som 

justerade taxan senare 2021 än tabellen redovisar eller behöver justera 

senare 2022 får kontakta SK R för beräkning av er justering, se 

kontaktuppgifter nedan. 

Pandemin försköt 2020 å rs avtalsrörelse vilket medförde att 

sotningsindexet då  blev mycket försenat. För de kommuner som justerat 

taxan sent kan det medföra svängningar i taxan. Det är angeläget att justera 

taxan så  snart som möjligt för att undvika behov av större justeringar i 

taxan. 

 

  

Räddningsnämnder 

Räddningschefer 

K ommunala räddningstjänstorganisationer 
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Införande av index 1 april 2021 1 maj 2021 1 juni 2021 

1 april 2022 1,98% 1,81% 1,61% 

1 maj 2022 2,16% 1,97% 1,75% 

1 juni 2022 2,38% 2,17% 1,93% 

Tabell 1, J usterat sotningsindex beroende på  när det infördes för 2021 och införs för 2022. 

 

K onstruktionen av sotningsindexet medför mycket arbete både för er 

kommuner likväl som för SK R och SSR. Indexet har dessutom 

begränsningar som uppmärksammats i samband med den pga. pandemin 

försenade avtalsrörelsen 2020. SK R och SSR har därför för avsikt att 

undersöka alternativ till nuvarande sotningsindex. V i å terkommer med 

information om det blir aktuellt att ändra på  indexet för sotning. 

 

V id frågor eller andra behov av anpassade indexberäkningar går det bra att 

kontakta info@skr.se, 08-452 70 00. 

 

 

Sveriges K ommuner och Regioner 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Gunilla Glasare 

 Ann-Sofie Eriksson 



Hej Rickard, 
  
Den extrema förseningen med sotningsindexet 2020 pga av pandemin som försköt avtalsrörelsen har 

medfört att vi insett bristerna i sotningsindexets konstruktion. Bla finns det ett beräkningsfel i 

indexet som blir större ju senare indexet införs varje år. Därav att vi gjort indextabellen mindre för at 

hålla nere felet och för er som hamnar utanför tabbelen hjälper vi er med en korrekt beräkning. Ni 

kan fortfarande ha andra datum för indexets justering framöver men då hjälper vi er med en korrekt 

beräkning. 
  
Om ni vill höja 1/6 ska ni justera med 3,01% för att hamna rätt 
Och om ni vill höja 1/7 ska ni justera med 3,34% 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Johan Gert 
Sektionen för planering säkerhet och miljö 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
_________________________________ 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8 452 70 00 
www.skr.se 
 
Ursprungligt meddelande 
Från: Rickard Westning <rickard.westning@rtjeh.se> 
Skickat: 2022-05-05 12:20:03 
Till: Sveriges Kommuner och Regioner <info@skr.se> 
Ämne: SV: Sotningsindex #sklkc[1003]:239027#  

Tack!   

Se nedan. KF beslutade ny Taxan från 2016-01-01.  

Vid införandet av nya taxan ingick att ingen uppräkning skedde första året.  

Första uppräkningen blev därmed 2017-07-01 med index som om uppräkning skett 2016-07-01.  

 Rickard Westning  

Förbundschef  

   

 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo  



Från: Sveriges Kommuner och Regioner <info@skr.se> 

Skickat: den 4 maj 2022 14:53 

Till: Rickard Westning <rickard.westning@rtjeh.se> 

Ämne: Sotningsindex #sklkc[1003]:239027#  

 Hej Richard, 
 
Tack för att du kontaktar oss. 
 
För att kunna hjälpa till att beräkna ert sotningsindex korrekt behöver SKR några uppgifter om er 
sotningstaxa. Vänligen fyll i tabellerna nedan och skicka tillbaka via vändande mejl så återkommer 
ansvarig handläggare dig så snart som möjligt.   
  

1. När började er gällande taxa att tillämpas?  
Vid upphandling på kvalitet, när fastställdes konstruktionen/modellen för sotningstaxan senast 
i fullmäktige?  
Eller vid upphandling på pris - när började avtalet med sotaren att gälla? Det vill säga, vi avser 
inte bara när den ordinarie höjningen gjordes enligt sotningsindexet. 

Datum för fastställande av taxa/ 
Datum när avtalet började gälla 
2016-01-01 

  

2. När och med hur mycket har sotningstaxan justerats efter att den började tillämpas?  
Ange samtliga justeringar sedan taxan infördes. Fyll på med rader i tabellen om det behövs. 

Datum för justering av taxan Justering, % 
2017-07-01 2,21 % 
2018-07-01  1,96 % 
 2019-07-01 2,19 % 
 2020-01-01 2,75 % 
 2021-07-01  0,32 % 

  

3. Från när ska taxan justeras 2022?  

Datum för justering av taxan 2022 
2022-06-01 

Lämpligt att gå över till 1/6 eftersom cirkuläret har med det datumet?  

   
Med vänlig hälsning 
 
  
Stina Garefelt 
Kontaktcenter 
Avdelningen för kommunikation  
_________________________________ 
Sveriges Kommuner och Regioner 
 



 
Hej! 
 
 
 
Vår uppräkning av taxa för rengöring och brandskyddskontroll sker 1 juli. 
 
 
 
Index för 2022 gäller endast april-juni. 
 
 
 
Ifall vi ändrar från 1 juli 2021, när bör revideringen ske 2022? 1 juni? 
 
Vad blir då vår uppräkning? 
 
 
 
Rickard Westning 
 
Förbundschef 
 
 
 

 



































































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 (- 1 267 tkr).
Ansvar 9899 förväntas generera ett överskott av PO på 37 tkr per mån (+37 tkr).

Fakturor på 165 tkr från händelsen i Frösvi belastar resultatet och januari har 200 tkr i ökade kostnader till följd av Covid och dess restriktioner.

Utfallet är därmed ca -200 tkr mot budgeterat resultat +12 tkr (140 tkr för helåret). Semesterlöneskuld oräknat är resultatet -560 tkr. 



Utfall mån 2 Räddningstjänsten 2022

Semesterlöneskulden för februari är inte bokad och påverkar med -505 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. 
Målet är oförändrad semesterlöneskuld. Totalt uppgår förändringen till -505 tkr i februari.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. saknas (-20 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr).
Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (- 2 544 tkr).
Ansvar 9899 förväntas generera ett överskott av PO på 37 tkr per mån (+74 tkr).

Utfallet är därmed ca -220 tkr mot budgeterat resultat +24 tkr (140 tkr för helåret). Semesterlöneskuld oräknat är resultatet -725 tkr. 



Utfall mån 3 Räddningstjänsten 2022

Semesterlöneskulden för mars är inte bokad och påverkar med -650 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. 
Målet är oförändrad semesterlöneskuld. Totalt uppgår förändringen till -650 tkr i mars.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. saknas (-30 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr).
Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-1 900 tkr).
Ansvar 9899 förväntas generera ett överskott av PO på 37 tkr per mån (+111 tkr).

Utfallet är därmed ca -1 220 tkr mot budgeterat resultat +36 tkr (140 tkr för helåret). Semesterlöneskuld oräknat är resultatet -570 tkr. 



Utfall T1 Räddningstjänsten 2022

Semesterlöneskulden för mars är inte bokad och påverkar med -880 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. 
Målet är oförändrad semesterlöneskuld. Totalt uppgår förändringen till -880 tkr i februari.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. saknas (-36 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr).
Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-2 288 tkr).
Ansvar 9899 förväntas generera ett överskott av PO på 37 tkr per mån (+148 tkr).

Beräkning av utfall T1 2022 i särskild sammanställning 



Beräkning av utfall T1 2022

Kostnader Konto Belopp "Intäkter" Konto Belopp

Förändring sem.lönskuld 5112 593 149 MS på RC SSBF 3610 -175 491 

Förändring sem.lönskuld 5613 290 643 SOS Alarn april 15st 3641 -131 790 

Budgetöverskott Hyra Fj 6010 244 530 SOS Avtal 3640 -193 000 

Löneskatt pensionsutb. 5631 35 961 Ersättning försäkring -243 869 

Pension RSAP 5721 407 000 Tillsyner mm -331 105 

Löneskatt RSAP 5635 99 000 Felbokad hyra Enk 6010 -139 181 

Finansiell kostnad 8530 192 000 Felbokad hyra Örs 6010 -116 897 

Löneskatt finansiell kostnad 8525 46 000 Felbokad hyra Vhlm 6010 -102 111 

Pension KAP-KL 5750 465 000

Löneskatt KAP-KL 5633 113 000

Prel Arbetsgivaravgift april 5611 839 246

Elkostander april 6210 39 001

Summa: 3 364 529 Summa: -1 433 444 

Total obokad kostnad: 1 931 085

Utfall i Agresso: -1 430 320 

Utfall ink semesterlöneskuld: 500 766

Utfall ex semesterlöneskuld: -383 026 
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Reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

§ 1 Ansvarsområde 

Direktionen roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och 

förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och 

ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen och ägardirektiv. 

Inom detta ansvarsområde ingår att direktionen:  

 Är personalpolitiskt organ med ansvar för förbundets lönepolitik. 

 Är arkivmyndighet. 

 Är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen och GDPR. 

 Upphandlar och tillsätter skorstensfejarmästare. 

 Fastställer taxor för förbundet. 

 Är upphandlande myndighet. Upphandling skall om möjligt samordnas med medlemmarnas 

egen upphandling. 

Direktionen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 

ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 

uppföljningsfrågor.  

§ 2 Konstituering 

Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Vid ny mandatperiod sker valet 

senast under januari månad. 

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget skall den ledamot med 

längst tjänstgöringsperiod i förbundsdirektionen fullgöra ordförandeuppdraget. 

Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast 

ersättare från samma kommun tjänstgöra. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan 

handläggningen av ärendet slutförts. 

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 

antecknad i protokollet. 

§ 3 Kallelse 

Kallelse till sammanträde med direktionen skall utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. 

Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöterna inom tid som 

direktionen bestämmer.  
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§ 4  Beslut  

För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i 

direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 

ledamoten göra detta skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställs för 

justering av protokoll. 

Förbundschefen äger rätt till protokollsanteckning. Protokollet skall justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

Direktionen kan besluta om att en paragraf skall justeras omedelbart.  

§ 5 Delegering & firmatecknare 

Direktionen skall upprätta en delegationsordning för förbundet samt för varje mandatperiod ta 

beslut om förbundets firmatecknare.
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Reglemente för revisorer i Räddningstjänsten Enköping-Håbo  

1 § Organisation 

Kommunfullmäktige för respektive medlemskommun utser två revisorer vardera för varje 

mandatperiod. Tjänstgöringstiden förlängs efter en mandatperiod för arbetet med revision av 

föregående års bokslut. Ordförande utses av revisorerna själva. 

2 § Revisorernas uppgifter 

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

kommunal verksamhet. 

3 § Budget 

Förbundet skall tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

4 § Sakkunniga  

Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 

behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 

gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 

5 § Sammanträden 

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 

revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 

direktionen.   

Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 

15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv 

skall tas upp i protokoll. 

6 § Arkiv 

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

7 § Revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess 

helhet.
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Reglemente för förtroendevaldas ersättningar 

§ 1 Omfattning 

Bestämmelser för förtroendevalda ledamöter och revisorer samt deras ersättare i direktionen för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

§ 2 Sammanträden och förrättningar som ger rätt till arvoden 

Sammanträdes- och förrättningsarvode betalas ut:  

a) till närvarande ersättare vid sammanträde med förbundsdirektionen eller direktionens utskott 
eller arbetsgrupper.  

b) till de förtroendevalda revisorerna vid sammanträde med förbundets revision.  

c) vid enskild ledamots besök i förbundets verksamhet som har koppling till den förtroendevaldes 
uppdrag. Två besök per år ersätts.  

d) vid möte eller arrangemang som direktionen formellt kallat till.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ges för samtliga sammanträden och förrättningar som nämns 
ovan. 

§ 3 Hur man begär ersättning 

För att få ersättning för: 

 förlorad arbetsinkomst  
 förlorad semesterförmån 
 förlorad pensionsförmån 
 resekostnader  
 övriga kostnader  

ska den förtroendevalde styrka sina förlorade inkomster eller kostnader. Uppgifterna ska anmälas till 
förbundets administration som vidarebefordrar till förbundets Lönefunktion.  

Årsarvoden och sammanträdesarvoden betalas ut utan föregående anmälan.   

Pensionsförmån och ersättning för förlorad pensionsförmån:  
Utbetalning sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension 
utbetald. Pensionen utbetalas senast tre månader efter inlämnad ansökan. 

§ 4  Yrkande om ersättning  

Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska ske senast inom ett år från dagen för 
sammanträdet med undantag av yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska ske inom 
två år från dagen för sammanträdet eller förrättningen. 
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§ 5  Ersättningar 

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

 Ordförande 10 % 
 Vice ordförande 10 % 

Ledamöter och ersättare i direktionen erhåller ett sammanträdesarvode på 3 % vid mötesnärvaro. 
När sammanträdet är längre än fyra timmar utgår dubbelt sammanträdesarvode. 

Revisorerna arvoderas per månad med 1 % av ett inkomst-basbelopp samt ett mötesarvode 
motsvarande 1,5 % av ett inkomst-basbelopp när de sammanträder. 

Ledamöter och ersättare i direktionen samt förtroendevalda revisorer har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst, traktamente, reseersättning samt övriga kostnadsersättningar. 

§ 6  Arbetsuppgifter som ingår i fast månadsarvode 

De fasta månadsarvodena är en generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer 
med uppdraget och innefattar:  

� regelbundna kontakter med kommunledningen  
� överläggningar med förbundschef inför sammanträde  
� beredningar i direktionen  
� deltagande i direktionens protokolljustering  
� kontakter och möten med medborgare, organisationer, media och myndigheter i frågor som 

rör direktionens verksamhet  
� telefon- och e-postkommunikation som är kopplade till förbundets verksamhet  
� beslutsfattande i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar  
� information till den egna partigruppen om berörd verksamhet  
� tillfälliga arbetsgrupper, överläggningar och möten med företrädare för andra organ inom 

eller utom kommunen.  

§ 7  Ersättning för kostnader 

Resekostnader 

Om den förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre kilometer från 
sammanträdes- och förrättningsplatsen betalas reseersättning. Ersättning betalas ut per kilometer 
utifrån bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet - BIA. Resa med 
kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas in 

 

Övriga kostnader 

Förtroendevald som har och kan styrka kostnader för att kunna utföra uppdraget som förtroendevald 
i kommunen har rätt till att dessa kostnader ersatta av kommunen. Den typ av kostnader som här 
kan komma i fråga är barntillsyn, vård och tillsyn av nära anhörig, förtroendevalda med 
funktionsnedsättning samt övriga kostnader. 
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Förlorad arbetsinkomst 

För förtroendevald som har ett anställningsförhållande med en arbetsgivare ska inkomstbortfall 
styrkas genom inlämnande av ett intyg från arbetsgivaren. Intyget ska visa att den förtroendevalde är 
anställd och att den förtroendevalde förlorar arbetsinkomst för deltagande i politiska sammanträden 
och förrättningar. Intyg lämnas till kommunen en gång per år eller vid förändrade 
anställningsförhållanden. 

För förtroendevald som bedriver en aktiv näringsverksamhet, det vill säga att verksamheten är 
registrerad för F-skatt och är registrerad i momsregistret. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
utbetalas enligt schablon nedan. Kan den förtroendevalde tydligt påvisa att denne förlorat belopp 
överstigande schablonen ska istället detta belopp ersättas.  

Maxbelopp per dag 5 % av inkomstbasbelopp Pensionsförmån & semesterförmån inräknat. 

Schablon per timme 0,45 % av inkomstbelopp Pensionsförmån & semesterförmån inräknat. 

 

Förlorade socialförsäkringsersättningar, som arbetslöshetsersättning och ersättning från 
föräldraförsäkring, ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med samma belopp som den 
uteblivna ersättningen. Intyg från arbetslöshetskassan respektive försäkringskassan ska lämnas in. 
Förlorad sjukersättning ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Rätten till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst omfattar tid för resa till och från sammanträdet/förrättningen. Den som 
har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för 
avstått arbetspass natten före eller efter sammanträdet.  

 

Pensionsförmån och förlorad semester- och pensionsförmån  

För under året utbetalda sammanträdesersättningar och årsarvoden (pensionsgrundande inkomst) 
avsätter förbundet årsvis i efterskott en pensionsavgift på 4,5 procent till en pensionsbehållning. Om 
ersättningarna för året överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts i stället 30 procent på den 
överstigande delen. Vid fortsatt uppdrag efter 67 år sjunker avsättningen till 4,5 procent på den 
överstigande delen (med den överstigande delen avses den ersättning som utbetalas per år och som 
sammanlagt överstiger 7,5 inkomstbasbelopp).  

För under året utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst avsätter kommunen årsvis i efterskott 
en pensionsavgift på 4,5 procent för den förlorade pensionsförmånen. Avsättning görs till samma 
pensionsbehållning som för arvoden. Ingen avsättning av pensionsavgift görs för den som har fyllt 67 
år vid tillträdandet.  

Om semesterlön gått förlorad ska ersättning för förlorad semesterförmån läggas till ersättningen för 
förlorad arbetsförtjänst. Den förtroendevalde måste själv anmäla att den vill ha ersättning för 
eventuell förlorad semesterförmån och styrka detta med intyg från arbetsgivare.


