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Paragraf 122 Ärendenummer KS2021/359 

Revisionsberättelse för år 2020 med 
granskningsrapporter Räddningstjänsten Enköping-
Håbo 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 
Bo Reinholdsson (KD) och Magnus Hellmark (C) anmäler jäv. 

Beskrivning av ärendet 
 Räddningstjänsten Enköping-Håbo har den 11 maj 2021 överlämnat 
årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Revisionsberättelsen framkommer bland annat att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ansvarsfrihet ska 
beviljas av kommunfullmäktige i Enköpings kommun. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Malin Kvist 
0171-62 58 73 
malin.kvist@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 2020 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo har den 11 maj 2021 överlämnat 
årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ansvarsfrihet ska 
beviljas av kommunfullmäktige i Enköpings kommun.  

 
 
 
Ulrika K Jansson  
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Malin Kvist 
Utredare/Kommunsekreterare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
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