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Räddningsnämndens verksamhet 
Verksamhetsplan och budget för år 2021 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag 
räddningsnämnden fått från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Det övergripande styrdokumentet för 
nämnden är handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor och den budget de tre kommunerna kommits överens om för räddningsnämnden. Nämndens 
verksamhet omfattar information och rådgivning, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser 
och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. Brandförsvaret är den förvaltning som stödjer räddningsnämnden i sitt uppdrag 
och genomför den verksamhet räddningsnämnden beslutar om och ansvarar för. 

 
Information och rådgivning   
För att den enskilde ska kunna förebygga och själv hantera bränder och andra olyckor är information och 
rådgivning till allmänheten viktigt för nämnden.  Brandförsvaret lämnar information och rådgivning till 
kommuninvånare, förvaltningar, organisationer och företag för att öka kunskapen i att hantera olyckor och 
bränder. 
 
På grund av pandemin har informationsinsatser och rådgivning anpassats, bland annat genom 
att digitalisera besök och informationstillfällen. En film har tagits fram för att ersätta de studiebesök som årskurs 
5 brukar göra på brandstationerna och brandförsvaret har hållit i ett flertal digitala informationstillfällen under 
våren, fokus har bland annat varit hållbart brandskydd samt brandskydd hos riskutsatta. 
 
Brandförsvaret samarbetar med Medborgarservice i Tierp, Kontaktcenter i Uppsala och Östhammar Direkt för att 
på bästa sätt besvara allmänhetens frågor och ta hand om synpunkter. 
 
Den externa utbildningsverksamheten har fortsatt fått anpassas på grund av Coronapandemin. Alla teoretiska 
moment kan nu genomföras digitalt. Även de praktiska momenten har Coronaanpassats och anpassats utifrån 
kundens förutsättningar och behov.  

 
Tillsyn och tillstånd   
En viktig verksamhet för att förebygga bränder och andra olyckor är de tillsyns- och tillståndsbeslut som fattas 
enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. I byggnader innehållande 
brandfarlig vara utförs vanligtvis tillsyn enligt båda lagstiftningarna, så kallad samplanerad tillsyn.  
 
Tillsynsverksamheten påverkas mycket av pandemin. Vissa tillsyner genomförs digitalt, och inför tillsynsbesök har 
stor hänsyn tagits till verksamhetens förutsättningar. Många tillsyner har skjutits fram. 
 
Sommaren 2020 gjordes ett stort antal radhustillsyner vilket gett följden att samma antal efterkontroller 
genomförts sommaren 2021. 
 
Under våren har brandförsvaret deltagit i MSB:s referensgrupp för framtagande av nya föreskrifter för tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor. Dessa förskrifter innebär en del förändringar av vilka verksamheter som ska tillsynas 
och medför en större nationell likriktning av tillsynsverksamheten.   
 
Under våren har det också förberetts för förändringar inom lagen av brandfarliga och explosiva varor.  
Förändringarna innebär större kontroll vid tillståndsgivning för hantering av explosiva varor. Tillståndsgivningen 
har inte påverkats av pandemin. 
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Förbereda och genomföra räddningsinsatser  
Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och 
materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, samt fysisk träning och fysiska 
tester. Utbildnings- och övningsverksamheten har anpassats till restriktionerna för att minska risken för 
smittspridning, dock har en del utbildningar fått ställas in eller skjutits fram.  
 
Räddningsinsatser genomförs vid olyckor och vid överhängande fara för olyckor för att förhindra och begränsa 
skador på människor, egendom och miljö.  I Tierps, Uppsalas och Östhammars handlingsprogram för 
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor anges vilken förmåga kommunerna har för att genomföra 
räddningsinsatser. I februari genomfördes en bemanningsökning från 1+4 till 1+5 på station Bärby, en förstärkning 
som innebär ökad förmåga till effektiva insatser inte minst vid bränder i höga flerfamiljsbostadshus.  Larmplaner 
har anpassats efter den ändrade förmågan. Under årets åtta första månader gjordes 1395 insatser i Tierp, Uppsala 
och Östhammar, vilket är något färre än tidigare år. Antalet bränder i byggnader är något lägre än samma period 
de senaste åren. 

 
Åtgärder efter räddningsinsats   
Åtgärder efter räddningsinsats omfattar att informera de drabbade om behovet av restvärdesräddning, sanering, 
bevakning och andra åtgärder, samt att utreda olycksorsak och olycksförlopp.  

Utredning av olycksorsak och olycksförlopp görs kortfattat i den händelserapport som skrivs vid varje 
räddningsinsats, men finns behov ska fördjupade olycksundersökningar genomföras.   

Efter inträffade bränder genomförs återbesök för att informera och svara på de drabbades frågor.  

Återbesöken genomförs när räddningsledaren bedömer att det finns behov hos de drabbade. Ibland deltar också 
polis och ambulans. 

 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll   
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner utförs av de två 
entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med.  Åke Huss AB utför rengöring och brandskyddskontroller 
i Tierp och Uppsala kommun, Östhammars Sotningsdistrikt AB utför rengöring och brandskyddskontroller i 
Östhammars kommun. Trots pandemin har sotningsverksamheten kunnat fortlöpa enligt plan. Ansträngningar 
och anpassningar har krävts för att kunna genomföra verksamheten på ett smittsäkert sätt och samtidigt klara 
fristerna. 
 
Lagen om skydd mot olyckor möjliggör för kommunen att medge att den enskilde själv, eller låter annan, rengöra 
sin egen förbränningsanordning. Ett sådant medgivande kan bara ges om rengöringen sker på ett från 
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivande för rengöring av egen anordning i den egna fastigheten 
lämnas efter att brandskyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats och godkänts av brandförsvaret.  
 
Respektive skorstensfejarmästare ansvarar, via delegation från räddningsnämnden, för att uppdatera och 
underhålla nämndens förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll.  
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Samverkan   
Mycket av räddningsnämndens verksamhet bygger på samverkan och samordning med andra förvaltningar, 
räddningstjänstorganisationer, myndigheter och frivilliga. Kommunerna har ansvar för att samordna skydd mot 
andra olyckor än sådana olyckor som föranleder en räddningsinsats.  
Räddningsnämnden samverkar i Räddningsregion Mitt där 25 kommuner ingår. Samverkan innebär bland annat 
att man har en sammanhållen insatsledning och en gemensam övergripande systemledning. Därmed kan 
kommunerna snabbt hjälpas åt vid större räddningsinsatser. Räddningsnämnden själv är också en samverkan 
mellan Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.  
 
Räddningsnämnden samverkar även mycket med kommunerna i bygg och planprocesserna. Samverkan med 
polis och ambulans är stor både rent operativt som vid övningsverksamhet.   
 
Krisberedskap och räddningstjänst under höjd beredskap  
Det är de tre kommunerna som inom sina respektive geografiska områden ansvarar för att samordning av 
krishanteringsfrågor sker. Brandförsvaret är en av flera förvaltningar som berörs i händelse av en krissituation. Det 
är därför nödvändigt att samordnade övningar och gemensamma planeringar genomförs, både enskilt i 
kommunerna och tillsammans i länet. Brandförsvaret samverkar med kommunerna, Länsstyrelsen och andra 
aktörer i krisberedskapsfrågor för att säkerställa en god förmåga vid allvarliga samhällsstörningar.  Arbete pågår 
med att stärka brandförsvarets krisberedskap. Arbete pågår även gällande säkerhetsskydd och skalskydd. 
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Verksamhetsmål 
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Verksamheten har i stort bedrivits både till omfattning och kvalité enligt Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsynsverksamhet har bedrivits i 

mindre omfattning än planerat, och efterfrågan på brandskyddsutbildning har minskat på grund av Covid‐19. 
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Mål 1 i Handlingsprogrammet 

Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd 
För att minska antalet bränder i bostäder och konsekvenserna av dessa är den enskildes kunskap och förmåga 

central. Brandförsvaret ska arbeta aktivt för att underlätta och hjälpa den enskilde med sitt eget brandskydd. Nya 

metoder och vägar för att nå ut till enskilda ska prövas. 

Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Mycket av den utåtriktade, 

uppsökande verksamheten med att informera om brandskydd ställdes in eller ställdes om när pandemin bröt ut. 

Besök i bostadsområden och kontakter med skolelever för att informera om brandskydd och hur enskilda kan 

förbättra sitt eget brandskydd har skett i mindre omfattning än vad som var planerat. Återbesök efter inträffade 

bränder har genomförts och mött stor uppskattning. 

Information genom brandförsvarets webb har utvecklats, och genom brandförsvarets facebook nås många människor. 

Nämndens åtgärder 

Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i olika forum och kommunikationskanaler 
Status 

Påbörjad 

Under perioden har informationen på brandförsvarets webb utvecklats. Aktuella ämnen har kommunicerats i 

olika digitala kanaler, bland annat hur allmänheten ska grilla på ett säkert sätt och hur man förebygger olyckor 

i samband med bad. Nämnas kan att ett facebookinlägg om drunkningsrisk nådde över 150 000 personer utan 

att marknadsföras. 

Ett viktigt ämne har varit information om brandskydd hos riskutsatta. Det har dels gjorts via brandförsvarets 

webb men också genom möten med ledningsgrupper och projektgrupper i Tierp, Uppsala och Östhammars 

kommuner. 

Brandförsvaret deltog också på digitala seminarium under Almedalsveckan och pratade hållbart brandskydd. 

Uppsökande informationsinsatser efter inträffade bränder i byggnader. 
Status 

Påbörjad 

Uppsökande informationsinsatser genomförs kontinuerligt. Det som särskilt kan nämnas är 

informationsträffarna efter lägenhetsbränderna på Bäverns gränd och Albert Engströms väg samt 

garagebranden vid Johannesbäcksgatan där även polis, ambulans samt fastighetsägare deltagit, vilket har varit 

mycket uppskattat 

Utveckla digital kommunikation. 
Status 

Påbörjad 

Informationen på brandförsvarets webb har utvecklats under perioden. Nu finns till exempel möjlighet att 

använda digitala formulär för anmälningar och ansökningar. 

Utbildning kan genomföras digitalt, och filmat material används i större utsträckning i utbildnings‐ och 

övningssituationer. 
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Erbjuda brandskyddsutbildning, i första hand till medarbetare vid kommunernas 
omsorgsförvaltningar. 
Status 

Påbörjad 

Brandförsvaret erbjuder digitala brandskyddsutbildningar, och anpassar de praktiska momenten efter corona‐

restriktionerna. Efterfrågan av brandskyddsutbildningar har ökat efter sommaren. 

Erbjuda information till skolor för elever i årskurs 5 och årskurs 7/8. 
Status 

Påbörjad 

Under perioden skolinformationen anpassats efter covid‐restriktionerna. Möten med årskurs 7 har 

genomförts digitalt. För årskurs 5 har en film tagits fram. I filmen blandas teori med förvisningar och en 

rundtur på en av brandstationerna. 

Svara på remisser från andra förvaltningar i kommunerna och från polisen och andra 
organisationer. 
Status 

Påbörjad 

Remisser från andra förvaltningar i kommunerna samt från polisen och andra organisationer hanteras löpande. 

Antalet remisser för alkoholservering eller offentlig tillställning har ökat något efter att pandemins restriktioner har 

lättat. 
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Mål 2 i Handlingsprogrammet 

Riskgrupper har ett bra brandskydd 
Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma i bränder. För att öka dessa gruppers 

brandskydd behöver de förebyggande åtgärderna vara anpassade till riskgrupperna. Samarbete mellan 

brandförsvaret och andra organisationer och inom kommunerna är viktigt för att uppnå detta. 

Bedömning 

Delvis uppfyllt 

Nämndens verksamhet bidrar till måluppfyllelse. Samarbeten i alla tre kommuner håller på att utvecklas för att 

riskgrupper ska få ett bra brandskydd. 

Nämndens åtgärder 

Ta initiativ till samarbete med de samhällsfunktioner som möter riskgrupperna 
Status 

Påbörjad 

I Uppsala kommun bedrivs ett arbete med individanpassat brandskydd inom hemtjänsten där personalen en 

gång per år genomför en brandriskbedömning utifrån checklista hos brukarna. Under året planeras att ta 

initiativ till att återstarta en remissgrupp gällande detta för Uppsala kommun. 

I Östhammars kommun är arbete på gång gällande individanpassat brandskydd med motsvarande koncept 

som i Uppsala. Startar som projekt inom boendestöd och en första utbildning av personal har genomförts. En 

remissgrupp har bildats där brandförsvaret ingår. Brandförsvaret arbetar för att arbetet även utökas till andra 

delar av förvaltningen exempelvis hemtjänst. 

I Tierp har en första kontakt tagits med äldreomsorgen gällande ett motsvarande arbete. Ett första möte har 

genomförts med chef för äldreomsorgen. 

Utveckla information och utbildning om individanpassat brandskydd 
Status 

Påbörjad 

På brandförsvarets webb finns nu information om brandskydd för riskutsatta. 

Arbete för att utveckla utbildningar pågår. En insamling av utbildningsmaterial från andra delar av Sverige har 

genomförts i syfte att samla goda exempel. 
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Mål 3 i Handlingsprogrammet 

Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn 
Räddningsnämndens riskanalys till kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst visar på en snabb och omfattande nybyggnation i kommunerna. Det leder till en riskbild som 

förändras. Brandförsvaret ska aktivt arbeta för att samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn. 

Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Nämnden verksamhet har lett till de resultat den vill se inom målet. Ett systematiskt samarbete med kommunerna i 

plan‐ och byggprocesserna har etablerats. Brandförsvaret har blivit delaktiga och haft en aktiv roll i tidiga skeden i 

plan‐ och byggprocesser, vilket har gett goda resultat för både brandskydd och riskhänsyn i kommunerna. 

Brandförsvaret har utarbetat en vägledning för hållbart brandskydd. Vägledningen underlättar kommunikationen 

med byggherrar, fastighetsägare med flera. 

Nämndens åtgärder 

Prioritera delaktighet från brandförsvaret i kommunernas plan- och byggprocesser 
Status 

Påbörjad 

Brandförsvarets delaktighet är prioriterad i alla tre kommuner. Engagemanget i plan‐ och byggprocesserna får 

stort gehör hos ansvariga förvaltningar. 

Öka kunskapen om hållbart brandskydd hos byggherrar, fastighetsägare och andra aktörer. 
Komplexiteten med brandskydd i höga trähus ska särskilt belysas. 
Status 

Påbörjad 

Vikten av ett hållbart brandskydd lyfts i olika forum. En vägledning för Hållbart brandskydd samt tillhörande 

checklista finns på brandförsvarets webb. Brandförsvaret har bland annat deltagit på Almedalsveckan, 

trähusseminarier, konferenser, ledningsgrupper och projektgrupper för att lyfta frågan om hållbart 

brandskydd. Frågan har särskilt lyfts i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra 

stadsdelarna i Uppsala. Brandförsvaret deltar också i ett nationellt räddningstjänstnätverk med syftet att öka 

kunskapen om höga trähus. 

Brandförsvaret har tillsammans med Uppsala Vatten påbörjat ett arbete att ta fram ett gemensamt 

informationsmaterial om hållbart brandskydd och sprinkler. 

Arbeta för långsiktig och robust planering av brandvattenförsörjningen. 
Status 

Påbörjad 

Brandförsvaret har påbörjat en dialog med VA‐bolagen, främst med Uppsala Vatten men vidare dialog 

planeras även med Gästrike vatten och TEMAB under året. Det är viktigt med fortsatt dialog med VA‐bolagen, 

då det finns intressekonflikter mellan dricksvattenkvalité och brandvattenförsörjning. 

Brandförsvaret har deltagit i Svenskt vattens projekt gällande brand‐ och släckvattenplaner. 

Prioritera delaktighet från brandförsvaret i planfrågor som rör framkomlighet för 
utryckningsfordon. 
Status 

Påbörjad 

Delaktighet prioriteras. Samverkan sker med berörda instanser för att säkerställa framkomlighet vid 

utryckning, till exempel genom framkomlighetsremisser. 
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Arbeta för ökad riskhänsyn i översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner. 
Status 

Påbörjad 

Arbete för en ökad riskhänsyn i översiktsplaner, fördjupande översiktsplaner samt detaljplaner fortgår. 

Arbetet ger resultat, frågor om riskhänsyn lyfts allt oftare i tidiga skeden. 

Tydliggör räddningsnämndens ansvar för hantering av släckvatten, samt utveckla arbetet för att 
minska släckvattens miljöpåverkan. 
Status 

Påbörjad 

Arbetet har påbörjats. Samarbete söks både inom kommunerna, med andra räddningstjänster och med MSB. 
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Mål 4 i Handlingsprogrammet 

Räddningstjänsten har en stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens 
och teknik som är anpassad utifrån riskbilden 
Brandförsvaret ska klara av att hantera förändringar i riskbilden och hänga med i den snabba omvärldsutvecklingen, 

både förebyggande och operativt. För att kunna göra det ska medarbetarnas kompetens, övningsverksamhet, 

digitalisering samt teknik och utrustning ligga i framkant. 

Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Nämndens verksamhet har lett till de resultat den vill se inom målet. Samarbetet med andra räddningstjänster och 

satsningen på digital kompetensutveckling är viktiga faktorer i utvecklingsarbetet. 

Nämndens åtgärder 

I samverkan med andra räddningstjänster och andra organisationer stärka den operativa 
förmågan genom kompetenshöjande utbildning och övning med fokus på nya risker. 
Status 

Påbörjad 

Samarbetet i räddningstjänstregionen fortsätter att utvecklas. Pandemin har medfört att gemensamma 

ledningsutbildningar har skjutits på framtiden men den gemensamma planeringen har fortsatt. Särskilt fokus 

har lagts på de förändringar om ledning av räddningsinsatser som ändringar i lagen och nya föreskrifter leder 

till. 

I ett gemensamt projekt vill regionens räddningstjänster skapa samsyn avseende vilka rekryteringskrav som 

ska gälla för brandmän. Projektet omfattar också att skapa samsyn om årliga fysiska tester och en gemensam 

riktlinje för fysisk träning för brandmän. 

Brandförsvaret engagerar sig också i MSB:s arbete för utveckling av metod och teknik. 

I samverkan med andra räddningstjänster och andra organisationer stärka den förebyggande 
förmågan genom kompetenshöjande utbildning och övning med fokus på nya risker 
Status 

Påbörjad 

Det pågår ett väl fungerande samarbete med andra räddningstjänster i olika forum för att utveckla 

myndighetsutövning och annan förebyggande verksamhet. Pandemin har påskyndat utvecklingen av 

samarbete på digitala forum. Ett exempel är den beredningsgrupp för förebyggande samverkan där de 

räddningstjänster i samverkansregionen ingår. Nätverksgrupper inom de olika förebyggande processerna har 

bildats, och det är idag lätt att utbyta erfarenheter med räddningstjänster i andra delar av Sverige. 

Utveckla och anpassa övningsanläggningar med fokus på nya risker, minskade transporter och 
miljöhänsyn. 
Status 

Påbörjad 

Arbetet har påbörjats. Planer för att utveckla övningsmöjligheterna vid brandstationerna i Tierp och 

Östhammar har tagits fram. Processen i Tierp har kommit längre, och nu inväntas bygglov. I Östhammar 

inväntas beslut om eventuell försäljning av brandstationen. 
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Utveckla verksamhetens effektivitet och kvalitet med stöd av digitala hjälpmedel och innovativa 
verktyg. 
Status 

Påbörjad 

Under perioden har arbete för att förbättra verksamhetens effektivitet och kvalitet med stöd av digitala 

hjälpmedel genomförts. Till exempel signeras nu dokument digitalt och formulär på brandförsvarets webb kan 

nu fyllas i digitalt. Förberedelser för att kunna arbeta med E‐arkiv så snart som möjligt har också gjorts. 

Omvärldsbevakning sker kontinuerligt för att bevaka vilka nyheter som dyker upp inom området. Under året 

deltar brandförsvaret också i en digital satsning för att utveckla utbildning med hjälp av VR‐ och AR‐teknik. 

Utveckla digitalt ledningsstöd med fokus på insatsplanering 
Status 

Påbörjad 

Rutiner har tagits fram och tekniken har anpassats för digitala insatsplaner. Nu upprättas och uppdateras 

digitala insatsplaner löpande av medarbetare i utryckningsstyrkan och vid avdelningen samhällsskydd. Under 

perioden har kartstödet och omfattningen av geografisk information utvecklats. 

Samarbete med främst polis och andra kommunala verksamheter för att förebygga kriminalitet 
och social oro. 
Status 

Påbörjad 

Inför varje helg har brandförsvaret, Polisen och Uppsala kommuns ungdomsjour och ordningsvakter möte för 

informationsutbyten och eventuell samordning för att förebygga social oro. På grund av pandemin har 

brandförsvaret under perioden inte deltagit i fritidsaktiviteter för unga. 

Genomföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 
Status 

Påbörjad 

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs idag både digitalt och genom platsbesök. 

Tillsynsverksamheten har påverkats av pandemin. Under sommaren har ett stort antal efterkontroller gjorts 

efter de radhustillsyner som gjordes sommaren 2020. Endast ett fåtal radhustillsyner har gjorts 2021. Under 

perioden har räddningsnämnden yttrat sig angående MSB:s förslag till nya föreskrifter för tillsyn enligt lagen 

om skydd mot olyckor. 

Genomföra tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Status 

Påbörjad 

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs idag både digitalt och genom platsbesök. 

Tillsynsverksamheten har påverkats av pandemin. 

Hantera tillståndsansökningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Status 

Påbörjad 

Tillståndsansökningar hanteras löpande och har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Förändringar i 

lagstiftningen kommer innebära en mer omfattande tillståndsprocess under hösten. Under perioden har 

förberedelser för detta genomförts. 
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Säkerställa att rengöring och brandskyddskontroll görs med rätt kvalitet enligt avtal med 
upphandlade entreprenörer. 
Status 

Påbörjad 

Rengöringar och brandskyddskontroller har kunnat genomföras enligt frist trots pandemin, men med stora 

ansträngningar och anpassningar från entreprenörernas sida. Under våren har avstämningsmöten hållits med 

entreprenörer med syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt avtal. 

Genomföra utbildning och övning med utryckande personal för att säkerställa kompetensen och 
förmågan att hantera räddningsinsatser. 
Status 

Påbörjad 

Övningar och utbildningar planeras årsvis. Vissa genomförs för att öka kompetensen andra även för att uppnå 

lagstadgade krav. En viktig del i att öka kompetensen är utbildningsinsatser och övningar som syftar till att 

möta nya tekniker och nya risker. 

Upprätta och revidera larmplaner och insatsplaner med fokus på riskobjekt och bostadsområden. 
Status 

Påbörjad 

Revideringen av larmplaner är klar. Arbete med insatsplanering pågår. 

Tillgodose behovet av fordon och utrustning för effektiva räddningsinsatser. 
Status 

Påbörjad 

Investeringar har genomförts enligt investeringsplaneringen i nämndens verksamhetsplan. Utvärdering av ny 

och förbättrad räddningsutrustning på marknaden genomförs kontinuerligt. 

Tillgodose lokalbehoven för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser. 
Status 

Påbörjad 

Nämndens lokalförsörjningsplan anger lokalbehoven. De lokalförändringar som enligt lokalförsörjningsplanen 

behövs planeras och projekteras det för. 

Säkerställa utrustning för utalarmering och kommunikation vid räddningsinsatser. 
Status 

Påbörjad 

En ny befattning har inrättats vid brandförsvaret, och kompetens finns nu inom organisationen för att 

fortsätta utveckla de tekniska förutsättningarna. Nödrutiner vid störningar har också implementerats. 

Genomföra fördjupade olycksundersökningar. 
Status 

Påbörjad 

Fördjupade olycksundersökningar har genomförts under perioden. 
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Genomföra restvärdesräddning enligt avtal med RVR AB 
Status 

Påbörjad 

Arbete för att minska skador efter bränder och andra olyckor genomförs enligt avtalet. 
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Mål 5 i Handlingsprogrammet 

Räddningstjänsten har god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig 
Riskbilden påvisar behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar för brandförsvaret. Förmågan 

behöver stärkas betydligt inom dessa områden. Ytterligare inriktningar och anvisningar från staten blir viktiga. 

Räddningsnämndens ambition är att brandförsvaret vid en krissituation ska kunna verka självständigt under 

åtminstone en vecka. 

Bedömning 

Delvis uppfyllt 

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Erfarenheter från 

pandemin och Totalförsvarsövning 2020 har tagits tillvara, och uthålligheten att verka under samhällsstörningar har 

ökat. Fortfarande saknas planeringsförutsättningar från centrala myndigheter. Hur en gemensam nämnds 

verksamhet ska styras under höjd beredskap behöver också utredas. 

Nämndens åtgärder 

Öka uthålligheten att verka vid samhällsstörningar 
Status 

Påbörjad 

Arbete pågår att utöka kapaciteten att lagra drivmedel. Arbete pågår även gällande reservkraft. 

Översyn och förbättringar av skalskyddet genomförs. 

Arbete utifrån Uppsala kommuns vägledning för kontinuitetshantering har påbörjats. 

Utifrån genomförd analys säkerställa ett fullgott säkerhetsskydd 
Status 

Påbörjad 

Arbete pågår utifrån säkerhetsskyddsplan. Förbättrande åtgärder gällande säkerhetsskyddet har genomförts. 

Utveckla förmågan att verka vid höjd beredskap 
Status 

Påbörjad 

Vid Totalförsvarsövning 2020 identifierades bland annat otydlighet i hur en gemensam nämnds verksamhet 

styrs under höjd beredskap ‐ något som återstår att utreda. 

Krigsplacering av brandförsvarets personal genomförs nu enligt rutin. 

Arbete har inletts gällande befintliga krigsbranddammar för att klargöra status och ansvar. Inventeringar har 

genomförts under sommaren. 

Arbete bedrivs gällande säkerhetsskydd. 

Fortfarande saknas planeringsanvisningar för räddningstjänst under höjd beredskap från de statliga 

myndigheterna. 
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Utveckla förmågan att ta emot hjälp av frivilliga resurser. 
Status 

Påbörjad 

Samarbetet med Länsstyrelsen angående organisering av frivilliga resurser som är tänkta att användas i såväl 

fredstid som under höjd beredskap fortsätter. Resurserna kan bland annat vara behjälpliga vid skogsbränder. 

Brandförsvaret har påbörjat ett samarbete med Brandskyddsföreningen i syfte att utbilda så kallade "civila 

insatspersoner", CIP. 

Kamratföreningen "Röde hanen", som leds av pensionerade brandbefäl och brandmän, har under sommaren 

beredda att bistå vid eventuella skogsbränder. Någon sådan hjälp har dock inte behövts. 

Utveckla förmågan att ta emot hjälp av internationella resurser. 
Status 

Påbörjad 

En gemensam rutin för att både begära och lämna hjälp har utarbetats tillsammans i räddningsregionen. 
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Inriktningsmål från Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars 
kommun 
Tierps kommuns mål Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, 

flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.  

Uppsala kommuns inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar 

ekonomi 

Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden En hållbar kommun 

Nämndens strategi: 

En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån tilldelade 

kommunbidrag från kommunerna på ett jämställt sätt. 

Bedömning 

Helt uppfyllt 

Nämndens verksamhet har lett till de resultat den vill se inom målet. Nämnden har en långsiktig ekonomi i balans 

och arbetar kontinuerligt med att få sin verksamhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Nämndens 

verksamhet består till stor del av räddningstjänst som är till för alla som bor och vistas i kommunerna. Nämndens 

resurser fördelas könsneutralt. 

Nämndens åtgärder 

En god kontroll över vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde 
Status 

Klar 

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor tas fram vart 4:e år. Fortlöpande sker en bedömning av 

behovet av brandtillsyn och riskerna i kommunerna för bränder och andra olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats. 

En god uppföljning av verksamheten och ekonomin  
Status 

Klar 

Nämnden har en god uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar beslutas i nämnden 

och rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden. Förutom månadsuppföljningar görs två 

delårsuppföljningar och en årsredovisning som också rapporteras till kommunerna i den gemensamma 

nämnden. 

Uppdrag 

1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer 
män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet 
Status 

Ej startad 

Kommer genomföras under året. 

Nämndens åtgärder 

Genomföra årliga kartläggningar av hur nämndens resurser kommer män och kvinnor 
tillgodo 
Status 

Ej startad 
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Kommer genomföras under året. 

 
2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker 
företagsservice med hög kvalitet. 

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera 
jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i 
kommunen. Företag och företagare ska bemötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god 
förståelse och effektivare handläggning. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och 
framåtblickande samverkanspartner ska öka. 

Status 

Påbörjad 

Myndighetsutövning och annan handläggning sker med fokus på att hjälpa och underlätta för den enskilde. 

Arbetet med att utveckla e‐tjänster fortsätter. Räddningsinsatser genomförs alltid med stort fokus på att ge 

bästa möjliga stöd till den som drabbas. Under pandemin har särskild hänsyn tagits till företagens 

förutsättningar. 

Nämndens åtgärder 

Undersöka vad företagen tycker brandförsvaret kan göra för att underlätta för dem vid 
tillsynsärenden och tillståndsärenden 
Status 

Påbörjad 

Undersökning görs bland annat med NKI‐mätning. NKI är förkortning av "nöjd kund index". Årets 

resultat i Uppsala kommun ger mycket högt betyg till brandförsvaret. I Tierp och Östhammar behövs fler 

svar för ett tillförlitligt resultat. 

Tillkommande uppdrag 

KS-BESLUT: att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina 
kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv 
tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun. 
Status 

Påbörjad 

Brandförsvaret anstränger sig för att underlätta för näringslivet. 

   



 
 

20 

Tierps kommuns mål Fredliga och inkluderande samhällen  
Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och 
vistas i  
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden En öppen kommun 
Bedömning 

Delvis uppfyllt 

Nämndens kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Kärnverksamheten har i vissa delar påverkats av pandemin, till 

exempel har brandförsvarets närvaro på skolorna varit mindre än normalt under perioden och färre tillsyner har 

genomförts. 

Nämndens åtgärder 

Se åtgärder under mål 4 i handlingsprogrammet 
Status 

Påbörjad 

Se åtgärder till handlingsprogrammets mål nr 4. 

Uppdrag 

3: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.  
Status 

Påbörjad 

Brandförsvaret bidrar bland annat genom möten med skolelever på högstadiet. Brandförsvaret deltar också 

vid andra samarbeten, till exempel fritidsaktiviteter för unga. Inför varje helg har brandförsvaret, Polisen och 

Uppsala kommuns ungdomsjour och ordningsvakter möte för informationsutbyten och eventuell samordning 

för att förebygga social oro. Under perioden har aktiviteter skett i mindre omfattning än normalt på grund av 

pandemin. 

Nämndens åtgärder 

Se åtgärder under mål 4 i handlingsprogrammet 
Status 

Påbörjad 

Se åtgärder under mål 4 i handlingsprogrammet 

 

4: Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. (KS och RÄN) 
Status 

Påbörjad 

Vid Totalförsvarsövning 2020 identifierades bland annat otydlighet i hur en gemensam nämnds verksamhet 

styrs under höjd beredskap ‐ något som återstår att utreda. 

Krigsplacering av brandförsvarets personal genomförs nu enligt rutin. Arbete bedrivs gällande säkerhetsskydd. 

Arbete har inletts gällande befintliga krigsbranddammar för att klargöra status och ansvar. 

Det saknas planeringsanvisningar för räddningstjänst under höjd beredskap från de statliga myndigheterna. I 

riksdagens beslut om "Totalförsvaret 2021‐2025" ingick att starta statliga utredningar om befolkningsskydd 

och om räddningstjänst under höjd beredskap. 
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Nämndens åtgärder 

Se Handlingsprogrammets mål 5, Räddningstjänsten har god förmåga att verka vid kriser, 
höjd beredskap och krig. 
Status 

Påbörjad 
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Tierps kommuns mål 6, 7, 9 och 11 Rent vatten och sanitet Hållbar energi för alla Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur Hållbara städer och samhällen  

Uppsala kommuns inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart 
samhällsbyggande  
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden En öppen kommun 
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Nämndens verksamhet bidrar till målet genom att arbeta mot målen i handlingsprogram för skydd mot olyckor. En 

viktig del är att nämnden deltar i kommunernas plan‐ och byggprocesser med fokus på riskhänsyn i 

samhällsplaneringen och ett hållbart brandskydd. 

Nämndens åtgärder 

Se åtgärder under målen i handlingsprogrammet. 
Status 

Påbörjad 

 

Uppdrag 

6: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en 
fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. 
Status 

Påbörjad 

Anpassning av utbildnings‐ och övningsverksamhet pågår för att minska utsläpp. Även fordon och transporter 

ses över. 

Nämndens åtgärder 

Se åtgärder under målen i handlingsprogrammet 
Status 

Påbörjad 

Se åtgärder under mål 4 i handlingsprogrammet. 
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Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för 
folkhälsa och livskvalitet  
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Nämndens arbete för skydd 

mot olyckor, och särskilt det brandförebyggande arbetet, bidrar till måluppfyllelse. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om 
barnrätt inom kommunens verksamheter. 

Status 

Klar 

Utbildningsinsatser har genomförts. 

9: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för 
fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.  
Status 

Påbörjad 

Nämndens kärnverksamhet bidrar inte särskilt till uppdraget. Nämnden deltar dock i 

arbetsmarknadsnämndens satsning på extratjänster. 

Tillkommande uppdrag 

KS-BESLUT: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och 
vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala  
Status 

Klar 

Vid rekrytering av personal görs försök att nå ut till nyanlända och utrikes födda så dessa kan söka utlysta 

tjänster. 
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Tierps kommuns mål 8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som 
står långt från arbetsmarknaden  
Uppsala kommuns inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete  
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden En lärande kommun 
Bedömning 

Ej uppfyllt 

Ingen sådan rekrytering har varit aktuell. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings‐ och arbetsmarknadsverksamheter för intern 
service. 

Status 

Påbörjad 

Nämndens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen 

erbjuda så kallade extratjänster. 

Nämndens åtgärder 

Vid rekrytering beakta vilka krav som verkligen behövs, för att kunna rekrytera personer med 
funktionsnedsättning där det går 
Status 

Ej startad 

Ingen sådan rekrytering har varit aktuell. 
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Tierps kommuns mål Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och 
delta i den lokala samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.  
Uppsala kommuns inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, 
organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället  
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden En öppen kommun 
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Nämnden bidrar till målet 

genom att underlätta för invånare att kontakta brandförsvaret genom samarbeten med Tierps medborgarservice, 

Uppsala kommuns Kontaktcenter samt Östhammar Direkt. En informationshanteringsplan som tydliggör hur ärenden 

handläggs är under framtagande. Medborgardialoger genomförs vid framtagande av nytt handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst, vilket normalt sker vart 4:e år. 

Nämndens åtgärder 

Genomföra medborgardialoger vid framtagande av handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst 
Status 

Väntar 

Inte aktuellt år 2021. 

Uppdrag 

KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer 
stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering 
Status 

Påbörjad 

Arbete pågår. 

19: Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för 
invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala. 
Status 

Påbörjad 

Nämndens arbete syftar till ett likvärdigt skydd mot olyckor, i enlighet med lagen om skydd mot olyckor. 

Brandskydd för personer som risker skadas svårt vid brand är en prioriterad fråga. 

19: Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för 
invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala. 
Status 

Påbörjad 
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Räddningsnämndens medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med rätt kompetens 
möta Tierp, Uppsala och Östhammar. 
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Insatser för att utveckla 

arbetsmiljöarbetet har genomförts under perioden, till exempel anpassningar för att minska risken för 

smittspridning. Insatser för att stärka ledarskap har gjorts, men vissa chefsutbildningar har flyttats fram grund av 

pandemin. 

Årets medarbetarundersökning har genomgående ett mycket bra resultat som påvisar bra arbetsvillkor och nöjda 

medarbetare. Sjukfrånvaron har varit låg under perioden, trots pandemin. Bemanningen på RiB‐stationerna ser bra 

ut. 

Nämndens åtgärder 

Utveckla arbetet för en god arbetsmiljö 
Status 

Påbörjad 

Arbetet fortlöper under året. Resultatet från medarbetarundersökningen var mycket bra och gav inga signaler 

om allvarliga brister. Att utveckla ledarskapet och förbättra de olika kommunikationsvägarna för att skapa en 

ännu mer öppen dialog i organisationen är en av de viktigare åtgärderna som återstår. 

Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning 
Status 

Påbörjad 

Tidigare har personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) och brandingenjörer 

varit hög. Personalläget vid RiB‐stationerna ser bra ut, och omsättningen av brandingenjörer är också på en 

hanterbar nivå. 

Brandförsvaret samarbetar också i räddningsregionen för att utveckla och effektivisera rekryteringen av 

brandmän, både heltid och RiB (deltid). 

Värdkommunens gemensamma kompetensförsörjningsplan kommer att presenteras för förvaltningsledningen 

under september månad. Därefter kommer arbetet med kompetensförsörjning att intensifieras. 

Utveckla ledarskap och medarbetarskap som främjar trygghet, tydlighet, och tillit 
Status 

Påbörjad 

En digital chefsdag genomfördes under våren. Utöver det ges cheferna möjlighet att utveckla sitt ledarskap 

genom två digitala utbildningar med material från bland annat kommunens ledarutvecklingsprogram. 

Ledarskapsutbildning för chefer vid RiB‐stationerna har skjutits upp istället för att genomföras digitalt. 

Planering för utbildningsinsatser under senare delen av innevarande år har genomförts. 
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Arbeta för ökad jämställdhet och ökad mångfald 
Status 

Påbörjad 

I rekryteringsannonsering har bilder och språk som ska vara inkluderande valts för att locka fler människor att 

söka tjänst hos brandförsvaret. 

Arbetet med gemensamma könsneutrala omklädningsrum är en viktig del för att öka inkluderingen. 

En fördjupad undersökning av kvinnors arbetsmiljö har gjorts med hjälp av en enkät. Inga allvarliga brister är 

identifierade men det finns behov av åtgärder för att skapa en ökad jämställdhet och en större förståelse för 

jargong och kultur. Resultatet från enkäten genererar en handlingsplan. 

 Särskild fråga om Program för krisberedskap  

Status 

Påbörjad 

 

Titel  Status  Färdiggrad 

Beskriv hur förvaltningen/bolaget planerar för utbildning och övningar inom 
området krisberedskap.  

Påbörjad  70% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Brandförsvaret genomför utbildning och övning i egen regi, men deltar även i övningar som länsstyrelsen samordnar. 

Har förvaltningen/bolaget övat egen krisledningsplan (Ja/Nej)   Påbörjad  100% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Ja. Brandförsvaret planerar för att öva sin krisledningsplan regelbundet. 

Beskriv hur nämndens/bolagets verksamhet har tagit omhand erfarenheter och 
lärdomar ifrån egen hantering av Corona‐pandemin och hur detta 
implementeras i den egna planeringen för krisberedskap.  

Påbörjad  30% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Brandförsvaret avser ta extern hjälp för att utvärdera förvaltningens hantering. Utvärderingen kommer genomföras under 
hösten. Brandförsvaret har löpande under pandemin utvärderat och anpassat sin organisation och verksamhet. 

Har nämnden/bolagsstyrelsen uppdaterat/reviderat egen krisledningsplan för 
verksamheten utifrån hanteringen av Corona‐pandemin (Ja/Nej). Om svaret är 
nej, motivera!  

Väntar  0% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Så här långt har förvaltningen inte sett anledningar till att göra justeringar i planen, men efter utvärderingen kommer ny 
bedömning göras. 

Har nämnden/bolaget påbörjat kontinuitetshantering inom egen nämnds/bolags 
samhällsviktiga verksamheter?  

Påbörjad  40% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Ja, arbetat har påbörjats. 

På vilket sätt har nämndens/bolagets verksamheter planerat för att hantera 
effekter av klimatförändringar? Torka, översvämningar, stormvindar eller 
värmeböljor är ofta det som utmärker extremväder.  

Påbörjad  60% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Planeringen omfattar bland annat prioriterade utryckningsvägar vid höga flöden eller skyfall och förmåga att använda 
terrängfordon vid stora mängder nederbörd. Planeringen avser också egen reservkraft vid strömavbrott på grund av till 
exempel stormar. 

Ger program för krisberedskap relevant styrning för nämndens/bolagets 
utveckling inom krisberedskap och förmåga att upprätthålla egen verksamhet 
vid kriser? Beskriv och motivera ert svar.  

Klar  0% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Ja. 



 
 

28 

Särskild  fråga om Handlingsplan  för att  främja mänskliga  rättigheter och motverka diskriminering och 

rasism i Uppsala kommun  

Status 

Påbörjad 

 

Titel  Status  Färdiggrad 

(Målbild som samhällsaktör) Nämnden/bolaget har de tre senaste åren bidragit till 
att ”Uppsala kommun är en öppen och transparent kommun där 
kommuninvånarnas kunskaper och erfarenheter är en resurs som ska tas tillvara 
av kommunen” i: hög grad, viss grad, låg grad. Exempel:   

Klar  100% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Medborgardialoger genomförs i samband med framtagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 

(Målbild som demokratiaktör): Nämnden/bolaget har de tre senaste åren bidragit 
till att ”Kommunen är en förebild i arbetet med inkludering och 
demokratiutveckling” i hög grad, i viss grad, i låg grad. Exempel:  

Ej startad  0% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Medborgardialoger genomförs i samband med framtagande av handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor. 

(Målbild som välfärdsaktör): Nämnden/bolaget har de tre senaste åren bidragit till 
att: ”Uppsala kommun är en öppen och inkluderande kommun fri från alla former 
av diskriminerande strukturer” i hög grad, i viss grad, i låg grad. Exempel:   

Påbörjad  80% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Nämnden bidrar bland annat genom att försöka väcka intresse för att arbeta med räddningstjänst hos målgrupper som sällan 
söker tjänst vid brandförsvaret. 

(Målbild som arbetsgivare): Nämnden/bolaget har de tre senaste åren bidragit till 
att ”kommun är en kompetent mänskliga rättigheterskommun” i hög grad, i viss 
grad, i låg grad. Exempel:  

Påbörjad  70% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Nämnden bidrar genom kompetensutveckling inom förvaltningen. 

(Målbild nationella minoriteter): Nämnden/bolaget har de senaste tre åren 
bidragit till att ”Kommunen ligger i framkant i Sverige när det gäller det 
minoritetspolitiska arbetet” i hög grad, i viss grad, i låg grad. Exempel:  

Ej startad  0% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Nämnden har inte bidragit särskilt. 

 

Särskilda frågor om Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning  

Status 

Påbörjad 

 

Titel  Status  Färdiggrad 

Vilka frågor/områden, kopplade till Program för full delaktighet kommer 
nämnden/bolagsstyrelsen att arbeta främst med under verksamhetsåret 2022?  

Påbörjad  50% 

Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Räddningsnämnden arbetar för att brandförebyggande åtgärder ska anpassas till individens förutsättningar. 

A) Har nämnden/bolagsstyrelsen genomfört några kompetenshöjande insatser 
inom funktionshinderområdet de senaste 12 månaderna?    Om ja; vilken typ av 
insatser?    Om ja; vad har insatserna gett för måluppfyllelse?   B) Vad har 
nämnden/bolagsstyrelsen för behov av ytterligare kunskap inom 
funktionshinderområdet, för att bättre arbeta med programmet?  

Påbörjad  50% 
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Senaste kommentar (2021‐08‐31):  
Räddningsnämnden har fått information om programmet för full delaktighet. Nämnden har särskilt engagerat sig i att 
brandskyddsåtgärder ska anpassas efter individens förutsättningar. 
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Resultat och helårsprognos 

 

 

 

Uppsala kommun: 

 

 

 

Nämndens analys - sammanfattning 

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner där Uppsala kommun är 
värdkommun.  

Periodens utfall följer i stort budget med ett resultat på 3,5 mnkr. Semesterlöneskuldsförändringen har positiv 
påverkan på resultatet med 2,0 mnkr. Korrigerar man för den positiva påverkan är resultatet för perioden 1,5 mnkr. 
Föregående års resultat för samma period var 2,8 mnkr exklusive semesterlöneskuldsförändring. 

Helårsprognosen på 2,4 mnkr beror till största del på något lägre personalkostnader än budgeterat, vilket till stora 
delar är ett resultat av en bra personalplanering. På grund av Covid-19 bedöms intäkterna för brandutbildningar och 
tillsyner bli cirka 1 mnkr lägre än de annars hade varit.  

Sannolikt kommer vi oftare att se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen vilket medför större 
kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till största del av hur stor beredskap och vilken förmåga 
kommunerna ska ha för att kunna hantera olyckor och bränder. Teknikutvecklingen med större möjligheter att bättre, 
säkrare och snabbare genomföra räddningsinsatser innebär även kostnadsökningar. Vinsterna av detta kommer inte 
nämnden tillgodo i form av minskade kostnader utan det är istället andra stora samhällsvinster med att olyckor och 
bränder kan undvikas eller att skadorna minimeras. 
Teknikutvecklingen inom andra områden som elfordon, trähus, solceller ställer också ökade krav på räddningstjänsten 
som innebär kostnadsökningar.    

Även befolkningsförändringar styr kostnadsutvecklingen men då mer etappvis beroende på hur och var ökning eller 
minskning av befolkningen sker. Antal räddningsinsatser har ingen eller väldigt svag inverkan på kostnaden för 
räddningstjänsten och därmed också på kostnadsutvecklingen. 

Prognos- Prognos-

fö rsämr i ng fö rbättr i ng Mi n Max

Prognososäk erhet 1 1 1 3

Prognosspann

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Kommunbi drag Per i odens utfa l l Per i odens utfa l l He l årspr ognos

Belopp i miljoner kronor 2021 202101-202108 202001-202008 202108

Politisk verksamhet (1) 1 0 0 0

Infrastruktur, skydd m.m (2) 177 2 4 2

Övriga verksamheter 0 0 0 0

Nämnden to ta l t 178 3 4 2

Resul tat per  augusti

KF -budget Per i odens utfa l l Per i odens utfa l l He l årspr ognos

2021 202101-202108 202001-202008 202108

Invester i ngar 12 6 12 12



 
 

31 

En återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap kommer leda till behov av mer 
resurser för räddningstjänsten. Här inväntas nationella och regionala anvisningar om hur kommunerna ska genomföra 
denna förmågeuppbyggnad.  

För de kommande två åren 2022 till 2023 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på 
verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner som återfinns i Uppsala 
kommuns Mål och budget 2021. 

Investeringar 

Prognosen följer budgeten för investeringar på 12 mnkr. De största investeringarna är brandfordon och brandmateriel. 

Risker och osäkerhet 

Största osäkerheterna är personalkostnaderna och intäkter för tillsyner och brandutbildningar på grund av Covid-19.  
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