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Årsredovisning 2021   

Förslag till beslut 
Räddningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att fastställa nämndens årsredovisning för 2021 enligt bilaga 1, samt 

2. att fastställa sammanställd analys inför årsredovisningen för Uppsala kommun 
enligt bilaga 2. 

 

Ärendet 
Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till 
kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner. 

Beredning 

Ärendet har beretts av brandförsvaret. 

Föredragning 

Verksamhetsplanen innehåller fem inriktningsmål enligt Handlingsprogrammet för 
förbyggande verksamhet och räddningstjänst: 

1. Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd  
2. Riskgrupper har ett bra brandskydd  
3. Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn 
4. Räddningstjänsten har en stark förebyggande och operativ förmåga med 

kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden  
5. Räddningstjänsten har god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och 

krig  
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 Räddningsnämnden i hög grad uppfyllt målsättningarna för mål 1, 3 och 4.  

När det gäller mål 2, att riskgrupper ska ha ett bra brandskydd, har förutsättningarna 
för att samarbeta med andra aktörer påverkats starkt av pandemin.  

När det gäller mål 5, förmågan under höjd beredskap saknas fortfarande 
planeringsinriktningar från centrala myndigheter. I det senaste försvarsbeslutet finns 
inte någon satsning på kommunal räddningstjänst, och räddningsnämnden har inte 
resurser för att öka förmågan och klara de uppgifter som räddningstjänsten har under 
höjd beredskap enligt lagen om skydd mot olyckor.  

Det ekonomiska resultatet för år 2021 är 0,4 mnkr. Nämnden följer därmed budget för 
året.   

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08 

Bilaga 1: Årsredovisning 2021 

Bilaga 2: Sammanställd analys inför årsredovisningen (Uppsala kommun) 
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Ordförandes kommentar 
    
Coronapandemin har fortsatt att påverkat Sverige och hela världen under större delen av året.  
Förhoppningsvis blir 2022 året då världen kommer tillrätta med pandemin och alla kan börja leva 
mer som vanligt igen. I och med att vaccin har tagits fram och att de flesta väljer att vaccinera sig 
ser förutsättningarna ut att finnas. 
  
Räddningsnämndens verksamhet har under året klarat sig från större negativ påverkan på grund 
av Covid-19. Verksamheten har haft inställningen att inte ställa in verksamhet utan att ställa om 
där så har behövts.  
  
Den gemensamma räddningsnämnden är ett samarbete mellan Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner. Den gemensamma nämnden är även med i Räddningsregion Mitt tillsammans med 22 
andra kommuner. De ingående parterna i dessa samarbeten har tillit till varandra och även ett 
övergripande förankrat gemensamt mål; att förhindra olyckor och att begränsa skadorna av 
olyckor i kommunerna. 
  
Förutom pandemin så är klimatförändringarna och det allt mer oroande säkerhetsläget i Europa 
stora utmaningar för alla och kommer ställa än högre krav på räddningsnämnden och dess 
verksamhet. Större naturkatastrofer såsom skogsbränder och översvämningar kommer 
antagligen bli mer vanliga. På sikt behöver räddningsnämnden väsentligen öka sin kapacitet och 
förmåga för att kunna hantera dessa händelser och det mer instabila säkerhetsläget. 
  
Jag vill tacka nämndens ledamöter och brandförsvarets alla anställda för ett stort engagemang 
och väl utfört arbete under det gångna året.    
 
Patrik Kjellin 
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Brandchefens kommentar 
 

Precis som 2020 blev 2021 ett speciellt år på grund av pandemin. Vi har haft en låg sjukfrånvaro, 
och anpassningen till att arbeta mer digitalt har gått mycket bra. Vår förmåga att hantera 
räddningsinsatser, remisser, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, sotning och 
brandskyddskontroll har inte påverkats. Mycket utbildning och information har genomförts 
digitalt. Däremot har vi tyvärr inte genomfört tillsynsbesök i den omfattning vi hade planerat, 
något som kommer att ta tid att hämta igen. 

Erfarenheter från pandemihanteringen är viktiga i utvecklingen av vår förmåga att hantera 
långvariga händelser. Utvecklingen av säkerhetsläget i Europa påminner om vikten av att kunna 
verka vid samhällsstörningar och ha förmåga att bedriva räddningstjänst under höjd beredskap. 
Brandförsvaret har under 2021 höjt sin förmåga att motstå störningar och bedriva 
räddningstjänstverksamhet under olika typer av kriser, men mer behöver göras för klara de 
uppgifter som enligt lagen om skydd mot olyckor ställs på räddningstjänsten under höjd 
beredskap. Här önskar jag med stöd och styrning från staten, det är olyckligt att kommunerna och 
räddningstjänsten inte prioriteras högre när totalförsvaret ska stärkas. 

Den 1 januari 2021 trädde ändringar i lagen om skydd mot olyckor i kraft. Ändringarna syftade 
bland annat till en ökad tydlighet över vad kommunerna ska uppnå, hur kommunerna ska 
redovisa sina målsättningar och sin förmåga samt ett uttalat krav på att kommunerna ska ha ett 
ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. 
För oss innebar det bland annat att handlingsprogrammet för skydd mot olyckor behövde 
omarbetas under en mycket kort tidsperiod, och jag är nöjd att vi lyckades bereda underlag så att 
ett nytt handlingsprogram kunde antas av kommunfullmäktige i våra tre kommuner innan 
årsskiftet. Målen i handlingsprogrammet är både angelägna och inspirerande att arbeta mot! 

De nya kraven på ett ledningssystem med en övergripande ledning var uppfyllda sedan många år 
tillbaka genom samarbetet med sex andra räddningstjänster om en gemensam räddningscentral, 
men vissa anpassningar av arbetssätt och nomenklatur behövde göras. En stor styrka är det fina 
samarbetet som fortsätter att utvecklas i det vi nu kallar Räddningsregion östra Svealand, där 
ingår utöver de sju räddningstjänsterna som samarbetar vid Räddningscentral Mitt också 
Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst.  

Ändringarna i lagen om skydd mot olyckor påverkar också brandförsvarets tillsynsverksamhet. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade i november föreskrifter över 
hur kommunen ska planera och genomföra sin tillsynsverksamhet. Föreskrifterna träder i kraft 
vid halvårsskiftet 2022 och vi har ett ganska stort anpassningsarbete framför oss, både med 
anledning av de nya föreskrifterna och på grund av att vi inte genomfört de tillsyner vi planerat 
under de senaste åren. 

Under året ändrades också lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ändringarna påverkar 
hanteringen av tillståndsärenden.  
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För att bättre möta både nya föreskrifter och utvecklingen i våra växande kommuner gjordes 
under hösten en mindre organisationsjustering. Det innebär att vi har en bättre grund för att 
utöka och utveckla både myndighetsutövning och rådgivning.  

Samarbetet i räddningsregionen växer och omfattar nu både räddningsinsatser, utbildning och 
övning, förebyggande verksamhet, rekrytering, arbetsmiljö och jämställdhet. Samarbetet har 
varit särskilt värdefullt när ny lagstiftning och nya föreskrifter kommit under året. Tillsammans 
blir vi bättre!  

Ett av målen i verksamhetsplanen är att medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och rätt 
kompetens. Duktiga ledare och engagerade medarbetare, en inkluderande organisation där alla 
bidrar är nödvändigt för att brandförsvaret ska klara de uppdrag räddningsnämnden ger oss. 
Resultaten i årets medarbetarundersökning är mycket fina, men visar också att vi fortsatt måste 
arbeta för nolltolerans mot alla typer av kränkningar. Ett av uppdragen i verksamhetsplanen är 
att strukturella skillnader på grund av kön ska arbetas bort. Vårt största hinder har varit bristen på 
omklädningsrum, och jag är nu mycket nöjd med att könsneutrala omklädningsrum ska byggas 
på fyra av våra brandstationer. Än är vi inte i mål – på fyra av våra arbetsplatser finns fortfarande 
bara omklädningsrum för herrar. 

När vi summerar 2021 känner jag mig stolt och tacksam över att leda en verksamhet med 
medarbetare som har ett stort engagemang för att göra skillnad, att utvecklas och tillsammans 
lösa de utmaningar vi ställs inför. Ett varmt tack till er alla! 

 

Elisabeth Samuelsson 
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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. 

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. 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. 

På grund av pandemin har informationsinsatser, rådgivning och teoretisk utbildning i första hand 
genomförts digitalt.  De praktiska momenten har Coronaanpassats och anpassats utifrån kundens 
förutsättningar och behov. Framöver kommer digitala utbildningar fortsätta att erbjudas som alternativ till 
de traditionella. Under 2021 har brandförsvaret utbildat 2000 grundskoleelever och 1300 medarbetare i 
kommunerna. 
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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 (LSO) och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
I byggnader innehållande brandfarlig vara utförs vanligtvis tillsyn enligt båda lagstiftningarna, så kallad 
samplanerad tillsyn.  

Tillsynsverksamheten har precis som under 2020 påverkats mycket av pandemin. Vissa tillsyner har 
genomförts digitalt, och tillsynsbesök har genomförts med stor hänsyn till verksamhetens förutsättningar. 
Totalt har 231 tillsyner genomförts under året; 176 stycken enligt LSO, 32 stycken enligt LBE och 23 stycken 
samplanerade tillsyner enligt både LSO och LBE. Drygt 200 planerade tillsyner har inte genomförts. 

Innan sommaren yttrade räddningsnämnden sig över förslag till nya föreskrifter om hur kommunen ska 
planera och genomföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Under hösten beslutade Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB, om de nya föreskrifterna vilka träder i kraft den 1 juli 2022. 
Anpassning och utveckling av tillsynsverksamheten påbörjades i slutet av året. 

Under året beslutade riksdagen om förändringar i lagen av brandfarliga och explosiva varor, och 
förändringar trädde i kraft i augusti. Det innebar ökad kontroll vid tillståndsgivning för hantering av 
explosiva varor. Tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor har inte påverkats av pandemin. 
Under året har 129 tillståndsärenden hanterats. 

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 2021 

 

 
 

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. Som följd av pandemin och att brandförsvaret under 2021 haft många 
nyanställda har fokus under året varit på grundläggande övningar med fordon och räddningsmateriel för 
att säkerställa grundläggande kompetenser. Under året har även regionsgemensamma befälsutbildningar 
och övningar genomförts. Utbildnings- och övningsverksamheten har även under detta år anpassats till 
restriktionerna för att minska risken för smittspridning.   
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I september genomfördes en större samverkansövning tillsammans med bland annat polismyndigheten, 
sjukvården och sjöräddningssällskapet. Övningen hade fokus på PDV (pågående dödligt våld) och 
genomfördes vid Skarholmen och på ön Säbyklint. 

Räddningsinsatser förbereds även genom larmplaner, där bland annat vilka räddningsenheter som larmas 
till olika typer av olyckor finns beskrivet. Det är en komplex uppgift att ta fram larmplaner där många olika 
parametrar ska tas hänsyn till.  

Brandförsvaret har under året fortsatt arbetet att ta fram insatskort. I samverkan med större industrier har 
det även tagits fram mer omfattande insatsplaner.  

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. 

Under januari till december genomfördes 2177 räddningsinsatser. Det är 92 fler än under 2020 men 
fortfarande färre än tidigare år. Orsaken till färre räddningsinsatser kan nog tillskrivas coronapandemin 
med framför allt färre automatlarm under perioden, men även en minskning av trafikolyckor. Antalet 
anlagda bränder har också minskat. Antalet bränder i byggnader har dock ökat. Antalet larm om suicid har 
ökat under 2021.  

Genom samarbetet Räddningsregion östra Svealand där nio räddningstjänster ingår har brandförsvaret 
hjälpt till med räddningsinsatser i andra kommuner och fått hjälp vid räddningsinsatser från andra 
kommuner. Samarbetet innebär att allmänheten får en bättre och snabbare hjälp vid olyckor. En stor 
fördel med samarbetet är också att kommunernas samlade räddningsresurser kan nyttjas på ett snabbare 
och effektivare sätt vid en större och/eller långvarig räddningsinsats. 

Under 2021 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 flerfamiljsbostadshus. 

 

 

 

287

247

267

12
15

554

350

445

Antal räddningsinsatser per olyckstyp 2021

Brand i byggnad Övriga bränder Trafikolycka

Utsläpp av farligt ämne Drunkning-/tillbud Automatlarm utan brandtillbud

Sjukvård/IVPA Övrigt



Sida 9 (39) 
 

9 

 

 

 

 

 
1Enligt brandförsvarets bedömning. 
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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 många insatser 
genomför medarbetare som deltagit vid insatsen ett lärande samtal efteråt enligt metoden After Action 
Review. Två olycksutredare från Uppsala brandförsvar gjorde på uppdrag av Södertörns 
brandförsvarsförbund en fördjupad utredning av branden vid sopberget i Kagghamra, Botkyrka kommun. 
Utredningen genomfördes tillsammans med Storstockholms brandförsvar och gav viktiga lärdomar även 
till alla organisationer. I början av 2021 slutfördes också utredningen av den uppmärksammade branden 
på Polarbröd i Älvsbyn, vilken också gav lärdomar också till Uppsala brandförsvar.  

Fördjupade utredningar inom Uppsala brandförsvars område har visat på vikten av ett bra brandskydd i 
hemmet, särskilt för de personer som inte kan sätta sig själva i säkerhet om brand uppstår. 

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. 

Brand i byggnad är en olyckstyp som har ökat under 2021. Precis som tidigare år startar de flesta bränder i 
samband med matlagning. Andra vanliga brandorsaker är soteld, levande ljus och rökning. 

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 har utfört rengöring 
och brandskyddskontroller i Östhammars kommun. 

Trots pandemin har sotningsverksamheten kunnat fortlöpa enligt plan. Vissa anpassningar har krävts för 
att kunna genomföra verksamheten på ett smittsäkert sätt. 

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. Under 2021 har 47 
ansökningar inkommit från fastighetsägare om att själva rengöra eller låta annan utföra rengöringen. 
Under året har det inkommit 20 återkallelser av egensotning, det vill säga där fastighetsägaren återigen vill 
att nämnden genom de avtalade entreprenörerna utför sotning på deras anläggning. 

Respektive skorstensfejarmästare ansvarar, via delegation från räddningsnämnden, för att uppdatera och 
underhålla nämndens förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll. 

För att säkerställa att förelägganden utfärdade av entreprenörerna på fasta förbränningsanordningar är 
rättssäkra och i övrigt av god kvalité har brandförsvaret kontinuerligt möten med entreprenörerna som 
utför brandskyddskontrollen på uppdrag av nämnden.  

Under 2021 hanterades 14 ärenden om soteldar. 
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Krisberedskap och räddningstjänst under höjd beredskap 
Det är våra tre kommuner 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. Nyckelpersonal har genomgått grundutbildning i 
säkerhetsskydd. Åtgärder för att stärka brandförsvarets uthållighet vid kris och höjd beredskap har 
genomförts under året såväl som åtgärder för att stärka skalskyddet.  
 
Delar av krishanteringsförmågan har prövats under pandemin, och viktiga erfarenheter finns att dra lärdom 
av. Under hösten genomförde 4C Strategies en utvärdering av brandförsvarets Coronahantering och 
rekommendationer från utvärderingen ligger till grund för brandförsvarets fortsatta arbete.  
 
Arbete gällande krigsbranddammar är påbörjat för att tydliggöra ansvar och status. Brandförsvaret deltar i 
MSB:s referensgrupp om personalförsörjning vid höjd beredskap.  
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Verksamhetsmål 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2021 

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 på grund av Covid-19. 

 

 

 

Inriktningsmål Utfall 2021 Prognos 2022

1. Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd

2. Riskgrupper har ett bra brandskydd

3. Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn

4. Räddningstjänsten har en stark förebyggande och operativ förmåga med
kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden

5. Räddningstjänsten har god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig
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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 har ställts in eller genomförts 
digitalt som följd av pandemin. 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 

Klar 
Under året 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. Brandförsvarets facebooksida har även i år fått 
många fler följare. 

Precis som 2020 genomfördes årets "Öppet hus" digitalt. Den här gången med flera filmer, 
information och en tävling som kommuninvånarna kunde ta del av via uppsalabrandforsvar.se. 
Vidare genomfördes den traditionsenliga släck ljusen-kampanjen under slutet av november och hela 
december via en rad olika kanaler såsom digitala skärmar på stan och på köpcentrum, 
utomhusreklam, facebookannonsering, radioreklam, webbnyheter mm. Glädjande var att 
brandförsvarets styrkor återigen kunde stå vid köpcentrum och prata brandsäkerhet på 
brandvarnardagen den 1 december innan smittskyddsåtgärderna satte stopp för sådan verksamhet. 

Media är fortfarande en viktig kanal för att nå kommuninvånarna med trygghetsskapande budskap. 
Ett bra exempel är de reportage som UNT publicerade i mellandagarna där 
brandskyddsinformationen fick ett stort utrymme. 

Uppsökande informationsinsatser efter inträffade bränder i byggnader. 
Status 
Klar 

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 



Sida 14 (39) 
 

14 

Klar 
En översyn av målgrupper och informationskanaler har genomförts. Informationen på 
brandförsvarets webb har utvecklats under året. 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 både interna 
och externa utbildnings- och övningssituationer. 

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

Status 

Klar 
Brandförsvaret erbjuder digitala brandskyddsutbildningar, och anpassar de praktiska momenten 
efter corona-restriktionerna. Efterfrågan av brandskyddsutbildningar ökade efter sommaren. 

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

Skolinformation har anpassats till det rådande läget. Möten med elever i årskurs 7 har till största del 
genomförts digitalt. 

För årskurs 5 har brandförsvaret tagit fram en särskild film där teori blandas med förevisningar och 
en rundtur på en av våra brandstationer. Filmen har ersatt många studiebesök på grund av 
pandemin. 

Under hösten har gemensamma besök tillsammans med polis och ambulans genomförts på vissa 
skolor, och då har skolor där skadegörelse förekommit prioriterats. 

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

Status 
Klar 

Remisser från andra förvaltningar i kommunerna samt från polisen och andra organisationer hanteras 
löpande. Antalet ärenden har av logiska skäl varit beroende av aktuella restriktioner på grund av 
pandemin, till exempel remisser angående offentliga tillställningar och tillstånd för alkoholservering. 
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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 
Klar 

Samarbeten har påbörjats i alla tre kommuner. 

I Uppsala kommun bedrivs ett arbete med individanpassat brandskydd inom hemtjänsten där 
personalen en gång per år genomför en brandriskbedömning utifrån checklista hos brukarna. Arbete 
pågår tillsammans med Omsorgsförvaltningen för att utöka arbetet till omsorgsnämndens 
verksamheter samt att starta upp en remissgrupp. 

I Östhammars kommun har motsvarande arbete startat och har under hösten genomförts som ett 
projekt inom boendestöd. En remissgrupp har bildats där brandförsvaret ingår. All personal inom 
boendestöd har utbildats av brandförsvaret. 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 
Klar 

Informationen under "brandsäkerhet i hemmet" på uppsalabrandforsvar.se har kompletterats med 
information om brandskydd för riskutsatta. Insamling av utbildningsmaterial gällande detta från andra 
delar av Sverige har genomförts, vilket kommer att användas som underlag för vidare utveckling av 
utbildning. 
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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 

Klar 
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 

Brandförsvarets vägledning om hållbart brandskydd finns publicerad på hemsidan tillsammans med en 
checklista. De tre kommunerna länkar till vägledningen från deras respektive hemsidor. 

Brandförsvaret har deltagit vid nationella konferenser och genomfört lokala seminarier. Till exempel 
deltog brandförsvaret med föreläsning och panelsamtal under Almedalsveckan. För att nå ut till en 
bred målgrupp lokalt deltog brandförsvaret vid Uppsala kommuns klimatvecka. 

Under hösten genomfördes föreläsningar för bland annat Uppsalahem samt på konferensen 
Brandskydd. 

Brandförsvaret har tillsammans med Uppsala vatten påbörjat ett arbete att ta fram ett gemensamt 
informationsmaterial om hållbart brandskydd och sprinkler. Arbetet fortsätter 2022. 

Arbeta för långsiktig och robust planering av brandvattenförsörjningen. 
Status 
Påbörjad 

Brandförsvaret har påbörjat en dialog med VA-bolagen, främst med Uppsala Vatten AB. Dialog sker 
bland annat gällande sydöstra staden. En inledande dialog med Östhammar är tagen gällande brand- 
och släckvattenplan. 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. 
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Prioritera delaktighet från brandförsvaret i planfrågor som rör framkomlighet för 
utryckningsfordon. 

Status 
Klar 

Delaktighet prioriteras. Samverkan sker med berörda instanser för att säkerställa framkomlighet vid 
utryckning, till exempel genom framkomlighetsremisser. 

Arbeta för ökad riskhänsyn i översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner. 
Status 
Klar 

Arbete för en ökad riskhänsyn i översiktsplaner, fördjupande översiktsplaner samt detaljplaner fortgår. 
Arbetet ger resultat, frågor om riskhänsyn lyfts allt oftare i tidiga skeden. Under hösten har samarbetet 
med Länsstyrelsen utvecklats. 

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 
Klar 

Samarbetet i räddningsregionen 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. Nya arbetssätt har utvecklats gemensamt inom räddningsregionen. 

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 
Klar 

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 räddningstjänsterna 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 året 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 2021 deltog 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 
Klar 

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 året 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 
informationsutbyten och eventuell samordning för att förebygga social oro. På grund av pandemin 
har brandförsvaret under perioden inte deltagit i fritidsaktiviteter för unga. 

Brandförsvaret deltar också i Uppsala kommuns arbete med gemensam lägesbild genom att 
veckovis rapportera eventuella anlagda bränder. 

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. Drygt 200 planerade tillsyner har inte genomförts 
enligt LSO och LBE. 

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 främst genom platsbesök. 
Tillsynsverksamheten har påverkats av pandemin. 

Hantera tillståndsansökningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Status 
Klar 
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Tillståndsansökningar hanteras löpande och har inte påverkats nämnvärt av pandemin. 
Förändringar i lagstiftningen har inneburit en mer omfattande tillståndsprocess under hösten. 

Säkerställa att rengöring och brandskyddskontroll görs med rätt kvalitet enligt avtal med 
upphandlade entreprenörer. 

Status 
Klar 

Rengöringar och brandskyddskontroller har kunnat genomföras enligt frist trots pandemin, men 
med stora ansträngningar och anpassningar från entreprenörernas sida. Regelbundna 
avstämningsmöten har hållits med entreprenörer med syfte att följa upp att verksamheten bedrivs 
enligt avtal. 

Avtalen med nuvarande entreprenörer löper ut under 2023. Räddningsnämnden har påbörjat 
förberedelser för ny upphandling. 

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

Status 
Klar 

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. 

Under året har utbildningar och övningar fått genomföras med nya förutsättningar på grund av 
pandemin. Övningar för att nå de lagstadgade kraven har prioriterats för praktiska övningar. Tack 
vare digitala möjligheter har verksamheten kunnat genomföras i stort enligt planeringen. 

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

Status 
Klar 

Efter resursökningen på Bärby och Rosendal har alla automatlarmsplaner reviderats i dessa 
stationers ärendetypsområden. 

Larmplaner till objekt som hanterar stora mängder brandfarligvara har reviderats så att fler resurser 
larmas omgående till dessa objekt. 

Tillgodose behovet av fordon och utrustning för effektiva räddningsinsatser. 
Status 
Klar 

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 

Klar 
Nämndens lokalförsörjningsplan anger lokalbehoven. De lokalförändringar som enligt 
lokalförsörjningsplanen behövs planeras och projekteras det för. 

Säkerställa utrustning för utalarmering och kommunikation vid räddningsinsatser. 
Status 
Klar 
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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 
Klar 

Olycksundersökningar har genomförts, till exempel efter en dödsbrand på August Södermans väg. 
Utöver utredningar inom brandförsvarets område har en fördjupad olycksundersökning av den 
uppmärksammade insatsen på sopberget i Kagghamra i Botkyrka genomförts på uppdrag av 
Södertörns brandförsvarsförbund. 

Genomföra restvärdesräddning enligt avtal med RVR AB 
Status 
Klar 

Arbete för att minska skador efter bränder och andra olyckor genomförs enligt avtalet. 

 

  



Sida 22 (39) 
 

22 

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 
I hög grad 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 
Klar 

Beredskap avseende drivmedel till utryckningsfordon och reservkraft har höjts under året, 
lagringsvolym och lagerhållning har ökat under året. 

Översyn och förbättringar av skalskyddet genomförs. 

Arbete utifrån Uppsala kommuns vägledning för kontinuitetshantering pågår och kommer att 
fortsätta kommande år. 

Utifrån genomförd analys säkerställa ett fullgott säkerhetsskydd 
Status 
Klar 

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 - detta är nu utrett av kommunjurist. 

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. 

Brandförsvaret deltar i MSB:s referensgrupp gällande personalförsörjning vid höjd beredskap. 

Fortfarande saknas viktiga planeringsanvisningar för räddningstjänst under höjd beredskap från de 
statliga myndigheterna. 

Utveckla förmågan att ta emot hjälp av frivilliga resurser. 
Status 
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Klar 
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. Samarbetet har försenats på grund av pandemin. 

Kamratföreningen "Röde hanen", som leds av pensionerade brandbefäl och brandmän, har under 
sommaren varit beredda att bistå vid eventuella skogsbränder. Någon sådan hjälp har dock inte 
behövts. 

Utveckla förmågan att ta emot hjälp av internationella resurser. 
Status 
Klar 

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 
Klar 

Analys av hur nämndens resurser kommer män och kvinnor tillgodo har genomförts. 

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

Status 
Klar 

Analys av hur nämndens resurser kommer män och kvinnor tillgodo har genomförts. 

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 
Klar 

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 
Klar 

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 
Klar 

Brandförsvaret anstränger sig för att underlätta för näringslivet. Ett exempel är att vi kontaktar den 
som har tillstånd för brandfarlig och explosiv vara och påminner när nytt tillstånd för hanteringen 
behöver sökas. 
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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 året och 
färre tillsyner har genomförts. 

Nämndens åtgärder 

 Se åtgärder under mål 4 i handlingsprogrammet 

Status 
Påbörjad 

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. 

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 året har 
aktiviteter skett i mindre omfattning än normalt på grund av pandemin. 

Nämndens åtgärder 

 Se åtgärder under mål 4 i handlingsprogrammet 
Status 
Påbörjad 

Räddningsnämndens åtgärder för att arbeta mot målet sammanfaller med åtgärder som finns 
under mål 4 i handlingsprogrammet. 

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

Status 
Påbörjad 

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 
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 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. 

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. 
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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 Uppsala 
kommuns arbetsmarknadsnämnds 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 
I hög grad uppfyllt 

Nämndens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att i samarbete med Uppsala kommuns 
arbetsmarknadsförvaltning erbjuda så kallade extratjänster. 

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 Uppsala kommuns 
arbetsmarknadsförvaltning 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 
Påbörjad 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

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 

Det har inte varit aktuellt år 2021. 

Uppdrag 

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

Status 
Påbörjad 

Arbete pågår, men tidsplanen har förlängts till 2022. 

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 riskerar skadas svårt vid brand är en prioriterad fråga. 
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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 
Klar 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts enligt plan, och introduktionen av nya chefer 
har utvecklats. Resultatet från årets medarbetarundersökning var mycket bra och gav inga signaler 
om allvarliga brister. Åtgärder för att utveckla ledarskapet och förbättra de olika 
kommunikationsvägarna för att skapa en ännu mer öppen dialog i organisationen har genomförts. I 
november månad genomfördes medarbetardagar med fokus på inkludering och medarbetarskap. 

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 strategiska kompetensförsörjningsplan har presenterats för förvaltningsledningen 
under september månad. Arbetet med kompetensförsörjningsplanering har dock försenats på grund 
av pandemi och vakanta cheftjänster. 

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

Status 
Klar 

En digital chefsdag genomfördes under våren. Utöver det har chefer getts möjlighet att utveckla sitt 
ledarskap genom två digitala utbildningar med material från bland annat kommunens 
ledarutvecklingsprogram. 

Ledarskapsutbildning för chefer vid RiB-stationerna genomfördes i november. 

Medarbetardagar med fokus värdegrund, medarbetarskap och inkludering genomfördes i 
november. Olika lokala insatser för att stötta chefer i sitt ledarskap har också genomförts. 

Arbeta för ökad jämställdhet och ökad mångfald 
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Status 
Klar 

En stor utveckling inom området är att nämnden i sin lokalförsörjningsplan pekar ut att 
könsneutrala omklädningsrum ska finnas på brandstationerna. Ombyte och dusch sker i individuella 
bås, men gemenskapen och samtalen är öppen för alla. 

Vid rekrytering och kommunikation läggs också stor vikt på att ge en bred bild av vilka som arbetar 
på brandförsvaret. Medarbetardagar har genomförts och stort fokus låg på inkludering och 
likabehandling. Uppföljning av detta kommer att ske under vintern. 

I början av året blev Uppsala brandförsvar en av tre finalister till Uppsala kommuns 
jämställdhetspris. Det uppmärksammades i både media och i kommunens och Uppsala 
brandförsvars egna kanaler. 

 

Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19 

Räddningsnämndens tillsynsverksamhet och arbete med information, rådgivning och utbildning har 
påverkats av pandemin. Uppdraget att genomföra räddningsinsatser har inte påverkats, inte heller arbetet 
med rengöring (sotning) och brandskyddskontroll eller tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor. 
Sjukfrånvaron har inte varit hög under året, och ekonomin har inte påverkats i större omfattning. 

Brandförsvaret upprättade en beredskapsplan för hög personalfrånvaro i mars 2020, men tack vare aktivt 
arbete för att minska smittspridningen på arbetsplatserna har den inte behövt aktiveras. Delar av 
brandförsvarets ledningsplan för allvarliga störningar aktiverades också i mars 2020, och en särskild 
organisation har också under 2021 arbetat kontinuerligt med riskbedömningar, åtgärder, uppföljning och 
kommunikation i syfte att minska smittspridningen och pandemins påverkan på verksamheten. 
Brandförsvaret har också samarbetat med angränsande räddningstjänster i syfte att utbyta erfarenheter och 
hjälpa varandra. 

Brandförsvaret har också deltagit aktivt i värdkommunens hantering där övergripande inriktningar och 
många arbetsgivarfrågor hanterats. Stort fokus har lagts för att möjliggöra och underlätta för dem som har 
arbetat på distans, och minst lika viktigt har varit aktiva åtgärder för att minska risken för smittspridning för 
de medarbetare som har behövts på sin arbetsplats. 

Inför 2022 finns stort behov att genomföra många tillsyner som inte kunnat genomföras under pandemin. 
Det kommer att ta längre tid än ett år för att tillsynsverksamheten ska ligga i fas med gällande frister 

 
Särskilda frågor om synpunktshantering 

I vilken utsträckning har ni systematiska arbetssätt för att hantera synpunkter i enlighet med riktlinjen för 
synpunktshantering? 

Kommentar:  

Nämnden tar emot synpunkter via personliga besök, telefon och e-post. Ett särskilt kontaktformulär 
finns på uppsalabrandforsvar.se. Ärendena handläggs i ärendehanteringssystemet DHS. Nämnden 
för inte statistik över antalet synpunkter som inkommit, antalet klagomål eller negativa synpunkter 
är mycket få. De flesta synpunkter som kommer in är positiv återkoppling efter räddningsinsatser, 
till exempel tack-kort och teckningar från barn. 
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Finns några hinder för att arbeta i linje med riktlinjen för synpunktshantering? 

Kommentar:  

Räddningsnämnden har inte sett några hinder. 

 

 

Vilka är de 3-5 viktigaste förbättringsområdena ni har identifierat utifrån inkomna synpunkter? Har ni 
planerat för eller vidtagit några större åtgärder utifrån dessa förbättringsområden? 

Kommentar:  

Önskemål om att utveckla brandförsvarets webbsida har tagits emot och förbättringar har 
genomförts 
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Resultat 2021 
Räddningsnämnden 

        
    Resultat 
  Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos 
Belopp i miljoner kronor 2021 2021 2020 202108 
Tierps kommun 27 0 0 0 
Uppsala kommun 178 0 2 2 
Östhammars kommun 28 0 0 0 
Nämnden totalt 233 0 3 2 

 

Uppsala kommun: 

 
 
 
 

Nämndens analys - sammanfattning 

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

Kostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens ledamöter och 
lön för nämndsekreterare och verksamheten har en ekonomi i balans. 

Det ekonomiska resultatet för nämndens hela verksamhet är 0,4 mnkr. Nämnden följer därmed budget för 
året.  

Intäkterna är något högre än budget och beror främst på ersättning från staten för sjuklönekostnader på 
0,4 mnkr och realisationsintäkter från försäljningar av anläggningstillgångar på 0,4 mnkr. 

Lönekostnaderna följer budget under året. Lokalhyreskostnaderna är lägre än budgeterat beroende på att 
en del fastighetsanpassningar inte blivit färdiga och därmed har nämnden under året inte fått ökade 
lokalhyror för dessa anpassningar. 
Övriga verksamhetskostnader är något högre än budget beroende på ökade kostnader för reparation och 
underhåll av fordon och inventarier. 

Sannolikt kommer vi oftare se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen och det medför 
större kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till största del av hur stor beredskap 
och vilken förmåga kommunerna ska ha för att 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 

Räddningsnämnden

Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor 2021 2021 2020 202108
Politisk verksamhet 1 0 0 0

Infrastruktur, skydd m.m 177 0 1 2

Nämnden totalt 178 0 2 2

KF-budget Bokslut Bokslut Helårsprognos
2021 2021 2020 202108

Investeringar 12 12 17 12

Resultat
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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 för nämnden.    

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. 

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 tre åren 2022 till 2024 bedöms en ekonomi i balans inte kunna uppnås med en 
bibehållen nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 
som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2022. Under perioden kommer det behövas göras 
minskningar i den operativa beredskapen. 

Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (2020): 

Kommun   kr/invånare medel respektive kommungrupp 

Tierps kommun 1 218 916 

Uppsala kommun 753 703 

Östhammars kommun 1 207 1 159 

 

Effekter av covid-19 

Nämnden har cirka 1 mnkr i minskade intäkterna för tillsyner beroende på covid-19. Nämnden har i övrigt 
under året inte haft några större kostnader kopplade till Coronapandemin. 

 

Investeringar 

Nämnden har genomfört investeringar för 12 mnkr och har en budget på 12 mnkr. De större 
investeringarna är brandfordon och brandmateriel. 
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Bilagor 
Indikatorer 
Mål 1 

Indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse 

Historik  
Mål-
sättning Trend 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Antal bostadsbränder1  132 119 141 147 181 175   

2. Antal bränder i allmänna 
byggnader1 38 24 22 21 28 24   

3. Antal matlagningsrelaterade 
bränder1 55 54 63 45 49 64   

4. Antal eldstadsrelaterade bränder1 29 28 21 16 19 19   
1 Källa: Egen uppföljning i verksamhetssystemet Daedalos. 

 

Mål 2 

Indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse 

Historik  
Mål-
sättning Trend 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Antal bränder i vårdboenden, 
vårdinrättningar, omsorgsboenden1 13 13 11 7 9 7   

2. Antal omkomna i bränder1 2 3 1 0 4 1   

3. Antal skadade i brand1 19 26 18 18 25 16   
1 Källa: Egen uppföljning i verksamhetssystemet Daedalos. 

 

Mål 3 

Indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse 

Historik  
Mål-
sättning Trend 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Antal räddningsinsatser per 1000 
invånare1 8,21 8,66 9,29 8,23 7,05 -   

1 Källa: IDA. 
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Mål 4 

Indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse 

Historik  
Mål-
sättning Trend 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Larmbehandlingstid Tierp1  2,5 2,5 2,5 2,5 1,9 1,9   

2. Larmbehandlingstid Uppsala1 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 2,1   

3. Larmbehandlingstid Östhammar1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 1,8   

4. Responstid Tierp2 16,7 14,3 15,1 14,9 13,2- 13,4   

5. Responstid Uppsala2 10,6 10,6 10,4 10,5 10,0 9,7   

6. Responstid Östhammar2 15,1 13,5 10,6 12,6 13,1 12,0   

7. Antalet insatser där insatstiden 
överstiger 20 minuter för första 
enhet3 

169 140 141 107 77 90   

8. Antal räddningsinsatser per 1000 
invånare4 8,21 8,66 9,29 8,23 7,05 -   

1 Källa: KOLADA Larmbehandlingstid: mediantid i minuter från mottaget 112-samtal tills första styrka får larmet  
2 Källa: KOLADA Responstid: mediantid i minuter från 112-samtal till första räddningstjänstresurs är på plats  
3 Källa: Egen uppföljning i verksamhetssystemet Daedalos. 
4 Källa: IDA. 
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Räddningsnämndens medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan 
med rätt kompetens möta Tierp, Uppsala och Östhammar. 

Indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse 

Historik  
Mål-
sättning Trend 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Resultat kommungemensam 
medarbetarundersökning 
(totalindex) 

- 69 75 79 82 83   

2. Resultat kommungemensam 
medarbetarundersökning avseende 
uppskattning, förtroende och 
förutsättningar från chef (Delindex 
ledarskap) 

- 70 79 83 84 85   

3. Resultat kommungemensam 
medarbetarundersökning avseende 
öppet arbetsklimat, hot och våld, 
diskriminering och kränkningar 
(Delindex andra viktiga frågor) 

- 72 73 81 81 84   

4. Resultat kommungemensam 
medarbetarundersökning avseende 
frågan ”Under det senaste året har 
jag i mitt arbete upplevt att det 
skämtats eller pratats 
nedvärderande om personer eller 
egenskaper kopplat till någon av 
diskrimineringsgrunderna”.  

- 65 66 71 75 80   

5. Upprepad korttidssjukfrånvaro 
(antal personer) - 1 2 3 5 8   

 

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. 

Indikator 
Historik  

Mål-
sättning Trend 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Andel kvinnliga medarbetare 7,2% 8,3% 8,2% 8,6% 8,7% 8,8%   
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Räddningsnämndens 
sammanställda analys inför 
årsredovisningen 

Viktiga händelser under året 
Utvecklingen av säkerhetsläget i Europa visar på vikten av att kunna verka vid 
samhällsstörningar och ha förmåga att bedriva räddningstjänst under höjd beredskap. 
Brandförsvaret har under 2021 höjt sin förmåga att motstå störningar och bedriva 
räddningstjänstverksamhet under olika typer av kriser, men mer behöver göras för 
klara de uppgifter som enligt lagen om skydd mot olyckor ställs på räddningstjänsten 
under höjd beredskap.  

Klimatförändringar, och de extrema väderhändelser förändringarna leder till, visar 
också på behovet av god beredskap och aktiv kontinuitetsplanering. Det stora skyfallet 
i Gävle visade också på vikten av god samverkan mellan berörda aktörer, något som 
räddningsnämnden anser är prioriterat. Erfarenheter från pandemihanteringen är 
viktiga. 

Den 1 januari 2021 trädde ändringar i lagen om skydd mot olyckor i kraft. Ändringarna 
syftade bland annat till en ökad tydlighet över vad kommunerna ska uppnå, hur 
kommunerna ska redovisa sina målsättningar och sin förmåga samt ett uttalat krav på 
att kommunerna ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande 
ledning ständigt ska upprätthållas. För räddningsnämndens del innebar det att 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor behövde omarbetas, och ett reviderat 
handlingsprogram antogs av kommunfullmäktige i december. De nya kraven på ett 
ledningssystem med en övergripande ledning var uppfyllda sedan många år tillbaka 
genom samarbetet med sex andra räddningstjänster om en gemensam 
räddningscentral.  

Ändringarna i lagen om skydd mot olyckor påverkar också kommunens tillsyn över 
brandskydd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade i 
november föreskrifter över hur kommunen ska planera och genomföra sin 
tillsynsverksamhet. Föreskrifterna träder i kraft vid halvårsskiftet 2022 och kommer 
bland annat innebära att taxor för räddningsnämndens tillsynsverksamhet behöver ses 
över.  

Under året beslutade riksdagen om ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. Ändringarna påverkar hanteringen av tillståndsärenden, vilket också innebär att 
taxorna behöver ses över inför 2023. 

Räddningsnämnden Datum: Diarienummer: 
Årsredovisning 2022-02-03 RÄN-2022-00011 
  
Handläggare:  Version/DokumentID: 
Mikael Lundkvist, Elisabeth Samuelsson  
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Samarbetet med andra räddningstjänstorganisationer har utvecklats och stärkts under 
2022. Samarbetet har fått ett namn: Räddningsregion östra Svealand. Samarbetet 
omfattade initialt utryckningsverksamheten men har det senaste året utvecklats till att 
också omfatta förebyggande frågor, jämställdhet och rekrytering.  

Måluppfyllelse under året 

 

 

Räddningsnämndens verksamhet bidrar starkt till fokusområdet trygghet, inte minst 
genom sin närvaro på landsbygden där deltidsbrandmännen är mycket uppskattade. 
Verksamheten har bedrivits inom tilldelad budget.   

Nämndens verksamhet styrs i första hand genom Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Handlingsprogrammet innehåller fem mål, och trafikljusen nedan visar utfall 
2021 och prognos för 2022. 

 

Räddningsnämnden har inte nått uppsatta målsättningar för två inriktningsmål: 

När det gäller att riskgrupper ska ha ett bra brandskydd har förutsättningarna för att 
samarbeta med andra aktörer påverkats starkt av pandemin. Nämndens bedömning är 
att förutsättningarna kommer bli bättre under 2022. 

När det gäller förmågan under höjd beredskap saknas fortfarande 
planeringsinriktningar från centrala myndigheter. I det senaste försvarsbeslutet finns 
inte någon satsning på kommunal räddningstjänst, och räddningsnämnden har inte 

Räddningsnämnden

Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor 2021 2021 2020 202108
Politisk verksamhet 1 0 0 0

Infrastruktur, skydd m.m 177 0 1 2

Nämnden totalt 178 0 2 2

KF-budget Bokslut Bokslut Helårsprognos
2021 2021 2020 202108

Investeringar 12 12 17 12

Resultat
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resurser för att öka förmågan och klara de uppgifter som räddningstjänsten har under 
höjd beredskap enligt lagen om skydd mot olyckor.  

Räddningsnämnden vill lyfta att brandförsvarets samarbete med 
stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Vatten AB har fortsatt att utvecklats, en viktig 
fråga inte minst när det handlar om utbyggnad av nya områden. Nämnden vill också 
lyfta en god dialog mellan Uppsalahem och brandförsvaret i frågor om hållbart 
brandskydd i bostäder. 

Samarbeten med andra är en förutsättning för att nämnden ska lyckas med sina 
uppdrag. Samarbete, erfarenhetsutbyte och benchmarking med andra 
räddningstjänstorganisationer är av stor vikt. Ledamöter i nämnden har kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte med kollegor i andra större städer. Samarbetet i Räddningsregion 
östra Svealand är också en starkt bidragande orsak till en ökad förmåga och kvalitet för 
verksamheten. 

 

Utvecklingen över tid 
Följande jämförelser har hämtats från SKR:s verktyg Kolada. Uppsala kommun har 
jämförts med andra kommuner i kategorin ”Större städer”. 

Antalet utvecklade bränder i byggnad skiljer sig inte från tidigare år. Uppsala tillhör den 
fjärdedel av kommunerna som har bäst resultat. I jämförelse med andra större städer 
är Uppsala också en kommun som har ett bra resultat. 

Med responstid för räddningstjänst avses tid från när 112-anropet ankom till första 
resurs är på plats. Jämfört med andra kommuner har Uppsala en kortare responstid än 
många andra.  

Samhällets kostnader för olyckor per invånare ligger på en mycket låg nivå vid en 
nationell jämförelse. Enligt SKR:s jämförelse har ingen annan kommun lägre kostnader 
per invånare än Uppsala. Orsakerna kan vara många, men en snabb och effektiv 
räddningstjänst bör vara bidragande. Andra orsaker kan till exempel vara en 
trafikplanering som minskar antalet olyckor. 

Kostnaden för räddningstjänstverksameten uppgick 2021 till 753 kronor per invånare, 
vilket är ungefär ett medelvärde vid jämförelse med andra kommuner inom kategorin 
större städer.  

Nämndens kostnader beror mycket starkt till vilken beredskap som ska finnas. Vilken 
förmåga ska finnas när en olycka inträffar, och hur snabbt hjälp ska komma till 
olycksplatsen? Kostnaden påverkas mycket lite av antalet olyckor som inträffar.  

 
 

Framtida utmaningar 
I takt med att Uppsala växer behöver också brandförsvarets organisation utökas med 
fler handläggare för att hantera ökat antal tillsynsärenden, tillståndsärenden, 
olycksundersökningar och remisser från polisen, miljönämnden med flera.   

Organisationen behöver också utökas med fler resurser för att kunna hantera fler och 
samtidiga räddningsinsatser. En ny brandstation i södra staden kommer att behövas 
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på sikt. I närtid bör beredskapen på station Fyrislund ökas för att möta behoven när 
kommunen växer.  

Nämnden behöver också utökade resurser för att kunna stärka förmågan till 
räddningstjänst under höjd beredskap, vilket kommer preciseras i mål- och 
budgetprocessen för 2023. I arbetet med kommunens ledningsplan vid höjd beredskap 
bör det också utredas hur en gemensam nämnds verksamhet styrs under höjd 
beredskap. 

Befolkningsutvecklingen i Uppsala kommun innebär att antalet äldre människor 
kommer att öka. Många bor också kvar i egen bostad även när mycket stöd i vardagen 
behövs. Räddningsnämnden poängterar vikten av att bra brandskydd som motsvarar 
dessa individers behov och att samarbetet mellan brandförsvaret och vård- och 
omsorgsförvaltningen som särskilt viktigt för ett tryggt och säkert boende för äldre 
som inte kan sätta sig själv i säkerhet om det skulle börja brinna.  
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