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Ägardirektiv till Räddningstjänsten Enköping - Håbo
Enligt § 3 sista stycket i förbundsordningen ska förbundets ändamål beskrivas närmare i ett
ägardirektiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i
medlemskommunernas fullmäktige.

1. Syfte
Förbundet skall fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas skyldigheter) samt 3 kap 3 §.
Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av ökad effektivitet i form av lägre
kostnader och bättre resultat än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

2. Tilläggsuppdrag
Förbundet erhåller ett antal tilläggsuppdrag enligt nedan. Berörda tjänstemannaorganisationer
uppdras att ta fram och teckna avtalen.

2.1.





2.2.


2.3.




2.4.


Inom ram
Tillvarata medlemmarnas intressen i den regionala utvecklingen för räddningstjänsterna i
Mälardalen
Utbilda skolelever inom området säkerhet
Utbilda kommunens personal inom området säkerhet
Stödja kommunerna i arbetet med Krisberedskap
Med fast årlig ersättning
Underhålla kommunernas anläggningar för VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)
Med rörlig ersättning
Stödja kommunerna som sakkunnig i plan- och byggprocesser
Stödja kommunerna inom övriga uppgifter inom förbundets kompetensområde
Utföra resurskrävande uppgifter i kommunernas arbete med krisberedskap
Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och finansiering med avgifter
Handlägga tillstånd och utföra tillsyn
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3. Inriktning
Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor.


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



Inga olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska ske i verksamheter där tillsyn
genomförs enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE).



Inga bränder ska uppstå 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.

Räddningstjänstens verksamhet och mål beskrivs i en årlig verksamhetsplan som beslutas av
förbundsdirektionen.

4. Ekonomi
Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i
både budget och bokslut.
 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott.
 Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 tkr.
 Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.
 Investeringar ska täckas av egna medel.
Förbundets finansiella mål är att:
 avsätta 1 % av medlemsbidraget i Eget kapital.

5. Policy
De policydokument som gäller för Enköping och Håbo kommuner skall i tillämpliga delar tillämpas
av förbundet.
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