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1. att fastställa årsredovisning 2019 

 

 

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

Nettokostnad och resultat 2019 i tkr: 

  Nettokostnad  Budget Resultat 
Räddningsnämnden 210 585 212 456 1 871 
   varav Tierp 24 980 25 334 354 
   varav Uppsala 159 710 160 859 1 149 
   varav Östhammar 25 896 26 263 367 
 

Det positiva resultatet är 0,9 procent av budgeten. Främsta orsaken till det positiva 
resultatet är att nämnden fått utökat kommunbidrag för ökning av deltids-
organisationen och för ökade lokalhyreskostnader för nya brandstationer. Under året 
har nämnden inte haft motsvarande kostnader på grund av att utökning av 
deltidsorganisationen planeras till 2020 och att de ökade lokalhyreskostnaderna inte 
varit under hela 2019 på grund av inflyttningar under vår och sommar. 
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RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd i vilken Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 
samarbetar, med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012 och i nämnden sitter 
ledamöter från alla tre kommuner. Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänstverksamhet 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) och i tillämpliga delar kommunernas uppgift er enligt lagen om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Under året har nämnden tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Respektive kommuns kommunfullmäktige i de tre kommunerna 
har sedan fastställt handlingsprogrammet.  

Nämnden har arbetat med att skapa långsiktig hållbarhet i lokalförsörjningen. Nya hyresavtal 
i Uppsala kommun tecknades i slutat av året med tydliga gränsdragningslistor. Det är en stor 
förbättring mot föregående hyresavtal där till och med hyresnivån i avtalen ledde till tvister med 
fastighetsägare.

Nämnden har även tagit fram ett förslag till nytt avtal mellan kommunerna om den gemensamma 
nämnden och förslag till nytt reglemente. Respektive kommun har sedan fastställd nytt avtal och nytt 
reglemente att gälla från och med 2020. En översyn av kostnadsfördelningen mellan kommunerna 
har genomförts och budgetarbetet har tydliggjorts i avtalet. 

Ordförande: Patrik Kjellin
vice ordförande: Jan Ulmander

Ledamot: Parti Kommun Ersättare: Parti Kommun
Patrik Kjellin (ordförande) S Uppsala Maria Östberg S Uppsala
Jan Ulmander (vice ordförande) C Uppsala Dominic Ankerstål S Uppsala
Catrin Johansson S Uppsala Tomas Lindh S Uppsala
Anders Gustafsson S Uppsala Niklas Hjelm Smith L Uppsala
Raymond Hammarberg L Uppsala Finn Hedman MP Uppsala
Sanna Sundvall MP Uppsala Linus Bäcklund M Uppsala
Maria Jansson M Uppsala Markus Jansson M Uppsala
Christian Hermanson KD Uppsala Håkan Tribell M Uppsala
James Jonsson V Uppsala Johan Jakobsson V Uppsala
Margareta Widén Berggren S Östhammar Sven Lokander M Tierp
Lennart Owenius M Östhammar Margareta Magnusson S Tierp
Peter Staland C Tierp Anders Beckman C Östhammar
Lars-Olof Färnström S Tierp Mikael Holmqvist M Östhammar

RÄDDNINGSNÄMNDENS LEDAMÖTER



ORDFÖRANDE | KOMMENTAR

Patrik Kjellin, ordförande i räddningsnämnden
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BRANDCHEF | KOMMENTAR

Det blev en blåsig start på året när stormen Alfrida drog fram. Särskilt i Knutby fick brandförsvaret 
en viktig roll under det efterföljande strömavbrottet. Brandstationen hölls öppen för de som 
behövde hjälp med dricksvatten eller att kontakta 112. Under 2019 har vi ökat vår förmåga 
att hantera kriser, dels med lärdomar av Alfrida men också genom arbetet med planer och 
krisövningar - inte minst kärnkraftsövningen ”Havsörn” som genomfördes under hösten.

Innan sommaren flyttade vi in i två nya brandstationer; den 5 april i Gimo och den 31 maj i Tierp. 
Styrkorna i Gimo och Tierp var verkligen värda den förbättrade arbetsmiljön! I Tierp blev även det 
geografiska läget mycket bättre.

I våras kom ett nytt kollektivavtal för RiB, och just nu ser bemanningsläget på RiB-stationerna 
bättre ut än på många år. Stor eloge till deltidsbrandmännen för deras engagemang för att skapa 
trygghet i sina närområden – de är verkligen värdefulla för verksamheten och uppskattade i 
kommunerna! Varmt tack även till deras huvudarbetsgivare.

Sommaren blev inte alls lika tuff som sommaren 2018. Vår förmåga att hantera omfattande 
skogsbränder har ökat genom både nationella och regionala samarbeten. Även om den här 
sommaren blev lugn kommer säkert situationer framöver då vi har nytta av det förbättrade 
samarbetet oavsett om det är skogsbränder eller andra större händelser. 

I september välkomnade vi många kollegor från andra räddningstjänster till den nationella 
konferensen ”Skadeplats”. Två konferensdagar genomfördes på Uppsala Konsert & Kongress 
och en dag på vårt övningsfält Viktoria. Särskilt dagen på Viktoria blev mycket uppskattad, vi fick 
mycket beröm för vårt övningsfält som rustats upp under året. 

Bland tillsynerna vill jag lyfta fram alla radhustillsyner. Under året gjordes hela 192 radhustillsyner. 
Det är en satsning som är otroligt viktig för att minska den stora risken för person- och 
egendomsskador i radhus där brandskyddet brister. 

Bland årets räddningsinsatser har antalet trafikolyckor varit ovanligt många. Tyvärr hade några 
av olyckorna mycket allvarliga konsekvenser. 

Utbildning och övning har bland annat genomförts inom områdena stabs- och ledningsförmåga, 
kemikalieolyckor och insatser vid pågående dödligt våld (terror).

Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas och har nu även fått ett namn: Räddningsregion 
Mitt. Från årsskiftet byter också vår räddningscentral namn till Räddningscentral Mitt (RC Mitt). 
Många andra räddningstjänster i landet arbetar för att skapa motsvarande samarbeten, helt i linje 
med den räddningstjänstutredning som regeringen tog emot 2018.

Flera informationsinsatser inom brandområdet genomfördes under året. Vi mötte nästan
4 000 skolelever i den planerade skolinformationen. Efter ett tillbud på Gränbyskolan gjordes en 
särskild satsning och vi besökte skolans alla 19 klasser under en vecka. Sammanlagt har vi fått 
möjlighet att prata om brandsäkerhet med fler än 4 300 elever. Vi har också informerat nyanlända 
om brandskydd genom ett samhällsorienteringsprojekt som genomförts i Uppsala län, fortsatt 
satsningen på information till boende i glesbygd och många andra aktiviteter. Vår närvaro på 
Facebook verkar mycket uppskattad och antalet följare fortsätter att öka.

Efter år med tvister om våra lokalhyresavtal för brandstationerna i Uppsala kommun har vi nu 
äntligen undertecknade avtal. När avtalen nu är undertecknade kan vi äntligen sätta fart med att 
iordningsställa omklädningsrum för både damer och herrar på de stationer som fortfarande inte 
har det.

Det var ett intensivt år, och jag är stolt och tacksam över alla engagerade och duktiga 
medarbetare!

Elisabeth Samuelsson, brandchef
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Information och rådgivning 

För att underlätta för den enskilde att kunna förebygga och själv hantera bränder och andra olyckor 
är information och rådgivning ett viktigt mål för nämnden.

Brandförsvaret ger information och rådgivning till medborgare, förvaltningar, organisationer och 
företag för att öka kunskapen i att förebygga och hantera olyckor och bränder. Det sker främst 
genom brandförsvarets webbplats, telefonservice och vid olika publika evenemang.

Telefonservicen är öppen på vardagar mellan 09.00-11.00. Webbplats utvecklas ständigt för att 
möta informationsbehovet hos medborgarna, företag och andra organisationer. Brandförsvaret 
deltar i olika publika evenemang där främst de operativa styrkorna informerar och ger råd i 
brandskyddsfrågor.

Riktade informationsinsatser genomförs kontinuerligt och sker främst genom annonsering i olika 
media samt direktutskick till särskilda målgrupper. 

En viktig grupp att nå ut med information till är boende i glesbygd. Information till dessa sker 
främst i samband med sotning och brandskyddskontroll i småhus genom att informationsblad om 
brandskydd i hemmet delas ut. Brandförsvaret informerar och utbildar även personer boende i 
glesbygd genom att träff ar på hembygdsgårdar och i övriga närbelägna samlingslokaler.

En annan viktig grupp är nyanlända där brandförsvaret utbildar i brandskydd genom ett 
samhällsorienteringsprojekt som genomförts i Uppsala län. 

Årligen under vecka 37 har brandförsvaret öppet hus på samtliga brandstationer och värn för att 
visa sin verksamhet och informera de besökande om hur de kan skydda sig mot brand och andra 
olyckor. På första advent informerar brandförsvaret om brandskydd på olika publika platser i 
kommunerna. 

Åldersanpassad information om brandskydd ges till elever i förskoleklass, årskurs 5 och 7. Både 
när elever besöker brandstationer och när brandförsvaret besöker förskolor och skolor.
Brandförsvaret fi ck besök eller besökte under året:
•  62 förskoleklasser med sammanlagt 1 333 elever
•  39 klasser i årskurs 5 med sammanlagt 994 elever
•  76 klasser i årskurs 7 med sammanlagt 1638 elever

En riktad informationsinsats har genomförts vid Gränbyskolan i 19 klasser med sammanlagt 354 
elever.

Brandförsvarets facebooksida, med tre inlägg per vecka, hade vid årets slut strax under 2 000 
följare.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019
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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 och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
I byggnader innehållande brandfarlig vara utförs vanligtvis tillsyn enligt båda lagstift ningarna, så 
kallad samplanerad tillsyn.
 
En ny tillsynsplan har implementerats under 2019 med fokus på att tillsyna de verksamheter där 
tillsynerna bedöms få göra mest nytta. Exempel på sådana verksamheter är hotell, vandrarhem, 
nattklubbar, studentnationer, sjukhus och vårdboenden. Tillsyner har även genomförts på höga 
hus, modulbyggnader i trä, uppställningsplatser för räddningsfordon vid fl erfamiljshus och på 
farliga verksamheter där det fi nns speciella risker som kan behöva åtgärdas. 

Tillsyn av brandavskiljningar på radhusvindar pågår fortlöpande och vid årets slut är 32% av 
samtliga adresser tillsynade och åtgärdade och ytterligare cirka 17 procent pågår åtgärder. 
Många radhusägare väljer nu att åtgärda sina vindar på eget initiativ, utan att brandförsvaret har 
genomfört en tillsyn, vilket är mycket glädjande. Under året har 420 tillsyner utförts varav 192 var 
tillsyn av radhus.

En digitalisering av tillståndsansökningar är genomförd och drift satt under 2019 i syft e att 
underlätta ansökan för den sökande. 

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 2019

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Planerade tillsyner: 380
Genomförda tillsyner: 228
Genomförda tillsyner radhus: 192
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner utförts 
främst av de två entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med. Entreprenörerna utför 
rengöring och brandskyddskontroller av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande 
rökkanaler och imkanaler i restauranger och storkök.

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 eft er att brand-
skyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats och godkänts av brandförsvaret. Under 
året har 71 ansökningar inkommit från fastighetsägare om att själva rengöra eller låta annan utföra 
rengöringen. Sex av ansökningarna har avslagits av nämnden varav två avslag har överklagats. 
Ett av dessa beslut bifölls av länsstyrelsen och det andra återförvisades för fortsatt handläggning. 
Under året har det inkommit 13 återkallelser av egensotning, det vill säga där fastighetsägaren 
återigen vill att nämnden genom den 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 brand-
skyddskontroll.

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

Under året har rutiner för förelägganden och övrig protokollskrivning framtagits för att förenkla 
och förbättra processen. En ny rutin för nyttjandeförbud vid soteld har också tagits fram och är 
implementerad i verksamheten.

Under våren genomförde länsstyrelsen en tillsyn som var inriktad på sotnings- och 
brandskyddskontrollverksamheten. Tillsynen var utan anmärkning och länsstyrelsen bedömde 
att brandförsvarets arbete med sotning och brandskyddskontroller väl uppfyller lagens krav.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019
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Räddningsinsatser per kategori 2019
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Förbereda och genomföra räddningsinsatser

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.

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.

Under året var fokus för utbildning och övning på grundläggande övningar med fordon 
och räddningsmateriel såsom övningar med stegar och uppställning av fordon. En regional 
brandbefälsutbildning genomfördes också tillsammans med andra räddningstjänster i 
regionen. Den gemensamma utbildningen ger förutsättningar för att bättre samarbeta över 
kommungränserna.

Under året genomfördes 2 328 räddningsinsatser. Genom samarbetet Räddningsregion Mitt där 25 
kommuner ingår har brandförsvaret hjälpt till vid 62 räddningsinsatser i andra kommuner och fått 
hjälp vid 22 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 eff ektivare sätt vid en större och/eller 
långvarig räddningsinsats.

Sommaren 2018 var extremt torr och varm med många bränder i skog och mark som följd. Sommaren 
2019 blev mer normalt avseende vädret och antal bränder i skog och mark var tillbaka på en 
normal nivå. Antal trafi kolyckor ökade jämfört med föregående år, vissa av dem fi ck tyvärr mycket 
allvarliga konsekvenser.  Med färre bränder i skog och mark och en bättre personalplanering så har 
sommarperioden varit betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt för personalen än föregående år.

Under hösten har brandförsvaret reviderat automatlarmsplanerna till objekt som hanterar stora 
mängder brandfarligvara. En översyn visade att räddningsresurserna behövde utökas vid ett larm 
för att möta de risker som fi nns på dessa objekt. 

Två nya brandstationer har tagits i drift  under året och ersatt två gamla stationer, en i Gimo och en 
i Tierp. Det har förbättrat förutsättningarna för personalen att bedriva en bra verksamhet i dessa 
nya lokaler och en förbättrad arbetsmiljö.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019



Antal räddningsinsatser 2012 till 2019
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Antal anlagda bränder 2012 till 20191
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1enligt brandförsvarets bedömning.
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Brandstationer

Bärby

Fyrislund
Rosendal

Söderfors

Björklinge

Österbybruk
Gimo

Almunge

Storvreta

Knutby

Alunda
Skyttorp

Öregrund

Skärplinge

Järlåsa

Ekoln

Vässarö

Tierp

Östhammar

Hållnäs

Gräsö

Uppsala brandförsvar har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Alla brandstationer, tillsammans
med omkringliggande räddningstjänster i andra kommuner, utgör ett nät av räddningsresurser. Beredskapsform och 
bemanning
på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden.
Vid respektive brandstation är bemanningens beredskapsform markerad med färg och omfattningen i siff ror. De blå 
cirklarna markerar brandstationer bemannade med heltidspersonal och de röda cirklarna markerar brandstationer 
bemannade
med räddningspersonal i beredskap (RiB). I Tierp och Östhammar, markerade med röd och blå cirkel, fi nns både 
heltids och RiB-personal. De vita cirklarna markerar räddningsvärn som bemannas av frivilliga.
Heltidsmedarbetarna arbetar på brandstationen och ska vara på väg till en insats 1,5 minut eft er ett larm. RiB-
medarbetarna har en annan huvudarbetsgivare och ska de veckor de har beredskap vara på väg till en insats eft er 6 
minuter. Bemanningen anges i formen brandbefäl+brandmän. På Fyrislund och i Östhammar fi nns tre brandbefäl i 
jour. Dessa cirklar är gula. På Fyrislund är det ett brandbefäl i ledningsnivå 3 (vakthavande brandingenjör, VBI) och ett 
brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL). I Östhammar är det ett brandbefäl i ledningsnivå 2.
Det fi nns nio materialdepåer i skärgården, gröna cirklar på kartan. Materialdepåerna fi nns i Fågelsundet, Örskär, 
Ormön, Stora Risten, Rävsten, Fälön, Länsö , Sundsveden och Raggarön.
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Åtgärder eft er räddningsinsats

Åtgärder eft er räddningsinsats omfattar dels att informera de drabbade om behovet av 
restvärdesräddning, sanering, bevakning och andra åtgärder, och dels att utreda olycksorsak och 
olycksförlopp. Utredning av olycksorsak och olycksförlopp görs primärt i den händelserapport 
som skrivs vid varje räddningsinsats. Vid vissa händelser kan fördjupade undersökningar göras.
 
Utöver detta ska också en utvärdering av insatsen genomföras. Även den dokumenteras i 
händelserapporten. Vid de räddningsinsatser där man kan se att det fi nns erfarenhet att återföra till 
den egna organisationen, och i vissa fall andra organisationer, görs en utvärdering med metoden 
AAR (Aft er Action Review). Syft et med AAR är att ta tillvara på erfarenheter och göra kommande 
räddningsinsatserna eff ektivare.

Under året har en översyn och revidering av rutiner, instruktioner, samt arbetssätt gällande 
olycksutredningar genomförts och dessa kommer att implementeras under 2020.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019

Samordning och samverkan

Nämndens arbete för att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara säkra och trygga 
kommuner sker till stora delar genom samarbete och samverkan med ett fl ertal förvaltningar, 
organisationer och myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt.

Brandförsvaret samarbetar på ett likvärdigt sätt med de tre kommunerna som ingår i den 
gemensamma nämnden, med vissa variationer utifrån den lokala riskbilden. Samverkan sker 
exempelvis genom kontinuerliga möten med andra förvaltningar, deltagande i konferenser, 
informationsmöten med företag samt dialog med medborgare. 

Ett gott exempel på viktig samverkan är hjärtstopps- och IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) som 
brandförsvarets utryckningsstyrkor larmas till på uppdrag av regionen. Ett annat bra exempel är 
att brandförsvaret larmas för AOSP, Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person. 

En mycket viktig del i det förebyggande arbetet är att samverka i kommunernas olika 
byggnadsprocesser. Som exempel kan nämnas framtagande av nya detaljplaner där brandförsvaret 
särskilt arbetar för att risker för olyckor ska minimeras i samhället. Under året har brandförsvaret 
tagit fram riktlinjer för samverkan mellan brandförsvaret och våra tre kommuners byggenheter. 
Detta i syft e att säkerställa att det som byggs har ett bra brandskydd genom att underlätta att 
samverkan. 

Brandförsvaret är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. 
Brandförsvaret bistår polismyndigheten med utlåtanden inför publika sammankomster. 
Sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning lämnas till åklagare och polismyndighet. 
Remissvar beträff ande serveringstillstånd lämnas till miljöförvaltningarna, som är tillståndsgivare 
inom kommunerna. 

Brandförsvaret deltar tillsammans med andra myndigheter och förvaltningar samt kommunala 
bostadsbolag i olika trygghetsskapande aktiviteter, exempelvis trygghetsvandringar.
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Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är idag eft ersatt och 
planeringen har i praktisk mening legat nere under fl era år. Mot bakgrund av förändringar i 
omvärlden behöver förmågan stärkas.

En strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap ska utformas. 
Förmågeuppbyggnaden kommer att intensifi eras när de centrala myndigheterna länsstyrelsen 
och myndigheten för skydd mot olyckor kommer ut med närmare anvisningar för arbetet. De första 
anvisningarna väntas komma under 2020 eller 2021. 

Krigsplacering av brandförsvarets personal genomförs nu enligt rutin. Viss personal som är 
placerad i annan myndighet återstår att pröva i samråd med aktuella myndigheter. Under året har 
säkerhetsskyddet stärkts och en säkerhetsskyddsanalys har genomförts.

13
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Krisberedskap

Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner har inom sina respektive geografi ska områden 
ansvaret för att samordning av krishanteringsfrågor sker. Räddningsnämnden är en av fl era 
nämnder som berörs i händelse av en krissituation. Det är därför nödvändigt att samordnade 
övningar och gemensamma planeringar genomförs, både internt i kommunerna och tillsammans 
i länet. Brandförsvaret samverkar med kommunerna och länsstyrelsen i krisberedskapsfrågor för 
att säkerställa en god förmåga vid allvarliga samhällsstörningar.

Arbete pågår med att stärka brandförsvarets krisberedskap. Nyckelpersonal har genomgått en 
halvdagsutbildning i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även krisövats under 
våren. Under hösten deltog brandförsvaret i övningen Havsörn och övade krisorganisationen. 
Inom Havsörn genomfördes även en mätnings- och indikeringsövning för radioaktivitet där 
brandförsvarets indikeringsorganisation prövades. En ledningsplan inför och vid allvarliga 
störningar för brandförsvaret har tagits fram och beslutats. En utredning gällande brandförsvarets 
drivmedelsförsörjning är slutförd.
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Nettokostnad
2019

Budget
2019

Resultat
2019

Nettokostnad
föregående år

Nettokostnads-
förändring

Nettokostnads-
förändring

i procent
Räddningsnämnden 210 585 212 456 1 871 205 234 5 351 2,6 %
varav Tierp 24 980 25 334 354 23 994 986 4,1 %
varav Uppsala 159 710 160 859 1 149 156 387 3 323 2,1 %
varav Östhammar 25 896 26 263 367 24 854 1 042 4,2 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

Nettokostnad och resultat

Resultatanalys

Nettokostnaden för året på 210 585 tkr är något lägre än budget vilket ger ett positivt resultat på
 1 871 tkr. Det positiva resultatet beror dels på att nämnden under året vidtagit åtgärder för att få 
en ekonomi i balans. Bland annat minskade lönekostnaden de sista sex månaderna med 3 000 tkr 
jämfört med de första sex månaderna genom bättre personalplanering och anställningsstopp.

Dels på att nämnden fått ett utökat kommunbidrag på 2 200 kr för att förstärka deltidsorganisationen 
med fl er deltidsbrandmän som inte hunnit blivit genomfört under 2019. Nämnden har även fått utökat 
kommunbidrag för ökade lokalhyror för nya brandstationer i Tierp och Gimo. Brandstationerna blev 
klara under våren/sommaren så nämnden har inte haft  den ökade lokalkostnader under hela året 
vilket gett en positiv påvekan på resultatet på 1 000 tkr. Nämnden har även haft  en ofi nansierad 
kostnad på 1 100 kr för brandpostnätet i Uppsala.
 
Sammantaget ger dessa tre poster en positiv påverkan på resultatet på 2 100 tkr. Resultatet är något 
lägre vilket påvisar att nämnden har en lite för stor nettokostnad.

Nettokostnaden har ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år. Förra året var dock extremt 
avseende den torra och varma sommaren som innebar ökade kostnader med cirka 2 200 kr. 
Korrigerar man för denna kostnadökning föregående år är nettokostnadsökningen 3,7 procent.
Ökningen på 3,7 procent beror till största del på löne- och prisökningar och ökade lokal-
hyreskostnader för nya brandstationer i Tierp och Gimo.

Antagligen kommer vi oft are se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen och det 
kommer medföra större kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till största 
del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser ska vara och vilka sorters räddningsinsatser 
kommunen beslutar att räddningstjänsten ska klara av. Sedan styr även befolkningsförändringar 
kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än linjärt 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. 



Nettokostnaden ökar mer för Tierps kommun och Östhammars kommun på grund av att Uppsala 
kommun föregående år ensamt tog hela kostnadsökningen för förändrat PO-pålägg. I år fördelas 
kostnadökningen för förändrat PO-pålägg på alla tre kommuner.

Kostnad för brandpostnätet i Uppsala kommun på 1 100 tkr belastar enbart Uppsala kommun och 
har inte fördelats på Tierp och Östhammars kommuner. 

Nettokostnadsökningen på 3,7 procent är något högre än prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) på 2,4 procent för 2019. 

Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (2018):
Kommun kr/invånare medel respektive kommungrupp
Tierps kommun 1 138 857
Uppsala kommun 702 672
Östhammars kommun 1 127 1 109

För de kommande två åren 2020 till 2021 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en 
godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner som återfi nns i Uppsala kommuns Mål och budget 2020. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettokostnad i tkr1 166 053 169 740 172 889 178 065 183 929 191 340 205 234 210 585
Nettokostnadsökning i procent 2,2 % 1,9 % 3,0 % 3,3 % 4,0 % 7,3 % 2,6 %
Prisindex kommunal verksamhet2 2,2 % 2,3 % 3,0 % 2,7 % 3,7 % 3,2 % 2,4 %

belopp i tkr (tusentals kronor)
1 exklusive jämförelsestörande poster.
2 prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling som 
beskriver sektorns kostnadsutveckling avseende lönekostnadsökningar och prisökningar.

Nettokostnadsökning 2013 - 2019
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Investeringar
Under året uppgick investeringarna till 19 584 tkr. Investeringsutrymmet för året är 26 050 tkr, 
skillnaden mellan utfallet och budget beror på tre investeringar som är påbörjade men inte 
avslutade under året. 

FFordon: belopp (tkr) Status
Befälsfordon 1180 1 254 Avslutad
Brandbil Bas 4 4 155 Avslutad
SWX811 släckbil Scania 895 Avslutad
FiP fordon 607 Avslutad
Brandbil Bas 4 865 Pågående
Brandbil Bas 4 605 Pågående
Båt Öregrund 656 Avslutad
Övrigt:
Utalarmeringsutrustning Gimo 35 Avslutad
Passersystem Gimo brandstation 57 Avslutad
Möbler Gimo brandstation 126 Avslutad
18A fibröst containersystem 460 Avslutad
Brage utbildningssal 15 Avslutad
Skyddskläder 2019 2 206 Avslutad
Bursystem rökdykning Fyrislund 34 Avslutad
Diskmaskin rökskydd Tierp 78 Avslutad
Barriärtvättmaskin Tierp WSB 5200H 187 Avslutad
Utalarmeringsutrustning Tierp 328 Avslutad
Styrsystem gasolövningsmodul 690 Avslutad
Värmekamera FLIR K55 54 Avslutad
Brandslang 508 Avslutad
Möbler inventarier Tierps brandstation 829 Pågående
Väggkartor 50 Avslutad
Drönare 66 Avslutad
Passersystem RC 135 Pågående
Möbler Storvreta stn 40 Avslutad
Möbler stn Fyrislund kontor förebyggande 26 Avslutad
Ytbärgardräkter 42 Avslutad
Lyftkudde Type MD, 521482 73 Avslutad
Verktyg sommarskötsel Viktoria 189 Pågående
Sepura STP9000 Rakel radio 90 Avslutad
Mobilt ledningssystem 44 Pågående
Övningsmodul Sulitec 2 403 Pågående
Stängsel Viktoria 1 599 Pågående
Löpband Tierp 41 Avslutad
Löpband Gimo 41 Avslutad
Fordon för klippövning 3 Pågående
Dörrmoduler 96 Pågående
Summa 19 584
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Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst

Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

Inriktningsmål Utfall 2019 Prognos 2020

Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet 
och eff ekterna av bränder och andra olyckor.

Stärka förmågan till krisberedskap.

Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd 
beredskap.

Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd 
genom lokala aktörer.

Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.

Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap 
att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och 
utbildning.

Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att 
tillgängligheten till och eff ektiviteten av räddningsinsatser ska 
förbättras.

Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.

17
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Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst 2016-2019 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 

Den planerade verksamheten är genomförd inom de flesta verksamhetsområden. Området civilt 
försvar har inte nått så långt som planerat, främst på grund av att nationella riktlinjer ännu inte tagits 
fram. 

1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska 
antalet och effekterna av bränder och andra olyckor 
Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att 
inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället. 
Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. Målet syftar till att brandförsvaret ska vara 
drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 

Samarbetet med polis och ambulans har utvecklats och förbättrats. Samarbetet inom kommunerna 
fungerar väl och fortsätter i samma omfattning som tidigare. 

 

ÅTGÄRDER 

Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka 
brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett 
mer medvetet agerande hos utsatta grupper. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
För att uppnå detta mål genomför Uppsala brandförsvar bland annat 
brandskyddsutbildningar främst riktad till personal inom vård och omsorg. Brandförsvaret 
lämnar information och rådgivning löpande till medborgare, förvaltningar, organisationer 
och företag för att öka kunskapen i att hantera olyckor och bränder. Ett uppstartsmöte 
tillsammans med Östhammars kommun angående individanpassat brandskydd har 
genomförts. 



Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om 
brandrisker och brandskydd. 

Status 

 

Kommentar: 
Alla elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 7 erbjuds brandutbildning. 

På grund av många brandtillbud på en skola gjordes en riktad informationsinsats, och alla 
klasser i årskurs 6 till 9 på den skolan fick besök av brandförsvarets medarbetare. 

Samarbeta med polis och ambulans för att ytterligare utveckla verksamheternas 
förmåga, exempelvis beträffande insatser vid pågående dödligt våld. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Rutiner och larmplaner har fastställts för insatser med pågående dödligt våld. 
Samverkansövningar för insatser med pågående dödligt våld genomfördes under våren 
tillsammans med länsstyrelsen, polis och ambulans. 

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd 
brand. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Samarbetet mot anlagd brand sker bland annat genom skolutbildningar och genom den 
kommungemensamma handlingsplanen i Uppsala kommun för Gottsunda/Valsätra. 

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge 
äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder 
genom tekniska hjälpmedel  

Status 

 Påbörjad 

Kommentar: 
I Uppsala kommun sker arbetet löpande och uppföljningsmöten med äldreförvaltningen och 
kommunledningskontoret har genomförts. 

Med Östhammars kommun har ett samarbete inletts så att de ska komma igång att arbeta 
med checklistor för hemvårdande personal. 

Under 2020 kommer samarbete sökas med Tierps kommun. 
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Delta i samverkansforum om till exempel trafiksäkerhet och evenemangssäkerhet med 
andra nämnder och myndigheter 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret deltar vid samverkansmöten inför större evenemang. Brandförsvaret svarar 
regelbundet på remisser och har upprättat rutiner för det. 
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2: Stärka förmågan till krisberedskap 
Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid 
hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en 
naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inte ligger inom 
brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar 
som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om krisberedskapssystemet och civilsamhället utvecklas. 
Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 

Brandförsvaret har antagit en ledningsplan inför och vid allvarliga störning, och organisationen har 
övats. Arbete pågår med ytterligare åtgärder för att stärka förmågan vid en allvarlig störning 

ÅTGÄRDER 

Öva och utveckla brandförsvarets krisberedskapsorganisation. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Nyckelpersonal har utbildats i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även 
krisövats. Arbete pågår med säkerhetsskydd, planering av brandförsvarets uthållighet i kris 
och andra förmågehöjande åtgärder. En ledningsplan för brandförsvaret har tagits fram. En 
utredning gällande brandförsvarets drivmedelsförsörjning är slutförd. Under hösten 
genomfördes övning och utbildning i samband med övningen Havsörn. 

Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna, 
länsstyrelsen m. fl. 

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer, exempelvis länsstyrelsens 
kärnkraftsövning Havsörn 19. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret har deltagit i samverkansövningar under året, bland annat höstens stora 
kärnkraftsövning Havsörn 19. 
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Delta i kommunernas utveckling av krisberedskap, ex i arbetet beträffande RSA, risk 
och sårbarhetsanalys. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret har bidragit till kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys. 
Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna, 
länsstyrelsen med flera. 
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3: Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd 
beredskap 
Förmågan till civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen 
har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas. 
Förmågan till civilförsvar är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga 
på denna. Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvar och räddningstjänst 
under höjd beredskap. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt  

Kommentar: 

Personal vid brandförsvaret har krigsplacerats. Arbete för ett stärkt säkerhetsskydd pågår, en 
säkerhetsskyddsanalys har gjorts och åtgärder för att förstärka skyddet planeras. Övningar och 
kontinuitetsplanering för fredstida kriser stärker förmågan även i ofred. Nämnden inväntar inriktningar 
för det civila försvaret från nationella och regionala myndigheter för att fortsätta planeringen. 

ÅTGÄRDER 

Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd 
beredskap. 

Status 

 Påbörjad 

Kommentar: 
Tillgång till personal vid höjd beredskap har säkerställts genom att personalen har 
krigsplacerats och det genomförs nu enligt rutin. Åtgärder har vidtagits gällande 
säkerhetsskydd och en säkerhetsskyddsanalys är genomförd. Vidare inväntar brandförsvaret 
riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen. 

Ta fram en kontinuitetsplan för brandförsvarets personalförsörjning under höjd 
beredskap. 

Status 

 Påbörjad 

Kommentar: 
Internt arbete med kontinuitetsplanering har påbörjats, och en ledningsplan för 
brandförsvaret har tagits fram. 

Delta i kommunernas säkerhetsskyddsarbete och utveckling av civilt försvar. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvarets säkerhetsskyddsarbete är under uppstart, grundläggande åtgärder är 
genomförda och en säkerhetsskyddsanalys genomfördes under hösten. Brandförsvaret 
deltar i kommunens arbete gällande säkerhetsskydd och civilt försvar. 
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4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd 
genom lokala aktörer 
Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd 
mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och lokala aktörer 
är en viktig resurs i det arbetet. Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk 
och fördjupade samarbeten åstadkomma ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och 
glesbygd. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Brandskyddsutbildningar riktade mot de som bor i glesbygd har genomförts. 

Antalet materialdepåer i Tierps och Östhammars skärgård har utökats till nio depåer, och 
kontaktpersoner vid materialdepåerna kan nu larmas via SMS. Erfarenheterna från materialdepåerna 
och SMS-larm kommer att tas med i det fortsatta arbetet med att stärka skyddet mot bränder och 
olyckor på landsbygden. 

ÅTGÄRDER 

Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan 
hanteras till de som bor i landsbygd och glesbygd. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret har träffar med bland annat hembygdsföreningar och har på så sätt kunnat 
informera boende i landsbygden. Vid sotning och brandskyddskontroll lämnar 
entreprenörerna skriftlig brandskyddsinformation. 

Utveckla möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor 
i glesbygd. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Kontaktpersoner vid de materialdepåer som finns i Tierps och Östhammars skärgård kan nu 
larmas via SMS. Antalet depåer har utökats till nio, under 2019 etablerades en materieldepå 
på Raggarön. 

Materieldepåer är depåer med brandmateriel. Frivilliga på orten kan med hjälp av dessa 
påbörja en räddningsinsats i väntan på att brandförsvaret kommer på plats. 
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5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen 
Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi 
bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en 
komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att 
förmedla kunskap än att ställa krav. Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så 
tidigt och tydligt som möjligt i processen. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Arbetet sker löpande i form av deltagande i olika forum tillsammans med berörda aktörer och 
handläggning av ärenden gällande planprocessen. Formerna för brandförsvarets samarbete med de 
tre kommunernas byggenheter har utvecklats under året. 

ÅTGÄRDER 

Delta i regionalt och annat lokalt arbete beträffande riskhantering i 
samhällsplaneringen, exempelvis med länsstyrelsen. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Samarbete sker främst med Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner i syfte att hantera 
risker i planprocessen. Samarbete sker även med länsstyrelsen och andra berörda aktörer. 

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i översiktsplaner. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret deltar på möten i samband med framtagandet av översiktsplaner. Syftet med 
deltagandet är att hantera eventuella risker och lyfta frågor om hållbart brandskydd. 

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i fördjupade översiktsplaner. 

Beskriv åtgärder 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret deltar på möten i samband med framtagandet av fördjupade översiktsplaner. 
Syftet med deltagandet är att hantera eventuella risker. 
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Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaner. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret deltar på samråd och svarar på remisser i samband med framtagandet av nya 
detaljplaner. Syftet med deltagandet är att hantera eventuella risker tidigt i 
samhällsplaneringen. 

Samarbete inom kommunerna i tidigt skede beträffande planering av infrastruktur. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret svarar på remisser från Trafikverket gällande planering av infrastruktur. 
Brandförsvaret medverkar också på möten och samråd i framtagandet av ny översiktsplan 
och detaljplan där frågor angående infrastruktur hanteras. 

Utveckla räddningsnämndens delaktighet i byggprocessen, exempelvis genom 
framtagande av strategiska dokument ihop med plan- och byggnadsnämnderna. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Delaktigheten fungerar mycket bra i dagsläget och utvecklas löpande genom avstämningar 
och möten. En rutin för brandförsvarets samverkan med våra tre kommuners byggenheter är 
framtagen, beslutad och i stort sett implementerad. 
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6: Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och 
kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, 
rådgivning och utbildning 
Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom 
oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentligas resurser hunnit fram. 
Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är 
fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen. 
Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med stärkt 
förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder. 

Bedömning Trend 

 Helt uppfyllt  

Kommentar: 
Brandförsvarets information till enskilda om brandskydd och riskmedvetenhet har fortsatt att 
utvecklas med bättre plattformar och tydligare budskap. Planerade informationsinsatser har 
genomförts. 

Informationen i brandförsvarets samtliga externa informationskanaler har planerats och samordnats 
för att underlätta för enskilda att kunna ta till sig informationen. Brandförsvarets Facebook-sida har 
fått stort genomslag. 

ÅTGÄRDER 

Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i olika forum och 
kommunikationskanaler. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Utbildning och information om brandskydd har genomförts på grundskolor, och 
brandförsvarets rådgivningstelefon är bemannad vardagar 9-11. 

Brandförsvaret har deltagit också vid olika evenemang för att sprida kunskap om 
brandskydd, och särskilda insatser har gjorts med "Öppet hus" på alla brandstationer i 
september och brandvarnardagen vid första advent. 

Brandförsvarets facebooksida har gått mycket bra under perioden med tre inlägg i veckan. 

En ny folder med brandskyddsinformation som distribueras via sotningsentreprenörerna har 
tagits fram. 

Två nya informationsfilmer har producerats. En om säkert julfirande och en om hur man firar 
ett säkert nyår. Dessa visades i brandförsvarets egen och de tre kommunernas webb- och 
sociala mediekanaler. Även nyhetstexter i ämnet togs fram och publicerades på den egna och 
kommunernas webbplats. 

Medarbetare har medverkat vid flera tillfällen i media och pratat brandsäkerhet. 
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Genomföra utbildningsinsatser främst riktad till kommunernas omsorgspersonal. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret genomför kontinuerligt brandskyddsutbildningar till kommunernas 
omsorgspersonal. 

Utveckla arbetet med uppsökande informationsbesök efter inträffade bränder i 
bostäder, skolor och andra offentliga lokaler. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Arbetet har utvecklats med erfarenheter från genomförda informationsbesök, och rutiner för 
att utveckla uppföljningen har skapats. 
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7: Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att 
tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska 
förbättras 
Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel. 
Snabbhet är en central del i responsen (samhällets svar på eller åtgärder vid) till olyckor. Samtidigt 
måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap. Övningsverksamheten är därför 
viktig. Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och 
effektivare hjälp lämnas till den nödställde. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Tidigare vidtagna åtgärder, införande av så kallade "Första insatspersoner" och funktionen "förlarm" 
har gett goda resultat och har medfört att brandförsvaret är snabbare på plats vid skadeplatsen. Nu 
sker arbete löpande med att anpassa larmplaner och vidareutbilda larmoperatörer vid 
räddningscentralen. Uppsala brandförsvar har tillsammans med andra brandförsvar knutna till 
räddningscentralen en fortsatt dialog med andra samverkande aktörer som till exempel SOS-alarm för 
att förkorta handläggningstiderna i utalarmeringsskedet. 

ÅTGÄRDER 

Vara snabbt på plats vid räddningsinsatser med rätt typ av räddningsresurser. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Fortlöpande utbildning av personal på räddningscentralen har genomförts för att öka 
förståelsen för Uppsala brandförsvars operativa organisation. Larmplaner har reviderats för 
att optimera resurstillsättningen på varje händelsetyp. 

Samarbetet med Gästrike räddningstjänstförbund har utvecklats då att direktalarmering av 
varandras räddningsresurser kan ske när olycka inträffat. 

Utreda förutsättningar för FIP-enheter vid Månkarbo, Vänge, Karlholm och Lindbacken. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Efter ett nytt inriktningsbeslut ska bemanningen stärkas vid befintliga brandstationer istället 
för att starta upp verksamheter på nya orter. Räddningsnämnden avser fatta närmare beslut 
om förstärkningen under 2020. 
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8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor 
Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att 
kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta 
är lärande från inträffade händelser. Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna 
och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Arbete med utbildning, övning och utveckling av samverkan har skett under perioden. Ett särskilt fokus 
har varit stabs- och ledningsförmåga vid stora händelser, till exempel skogsbränder. Andra 
fokusområden har varit kemikalieolyckor och insatser vid pågående dödligt våld (terror). Förmågan att 
hantera stora olyckor har utvecklats, bland annat tack vare de resurssatsningar som MSB gjort. 

Samarbetet med Gästrike räddningstjänst har utvecklats under perioden, primärt vad gäller direkt 
utalarmering av resurser. 

Omvärldsbevakning sker löpande, och ett fokusområde är att ta tillvara på möjligheten att använda 
digital teknik vid utbildning och övning. 

En ny tillsynsplan har implementerats. Syftet med den nya planen är att kraftsamla på verksamheter 
där tillsyn gör mest nytta. 

ÅTGÄRDER 

Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer 
i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande 
åtgärder. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Räddningsnämnden deltar årligen vid den nationella Brandkonferensen. Nämnden har också 
utvecklat sitt utbyte med andra räddningstjänster i det så kallade 100 000-samarbetet, alltså 
andra räddningstjänstorganisationer som har kommuner med mer än 100 000 invånare. 
Nämndens arbetsutskott deltog i en nätverksträff genomfördes i Jönköping i slutet av 
november. 

Brandförsvaret deltar i relevanta konferenser och har ett omfattande utbyte av erfarenheter 
med andra räddningstjänster i regionen. Brandförsvaret deltar också i nationella nätverk, och 
bevakar media löpande. 
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Utbilda och öva av ledning, taktik, metod och teknik för effektiva räddningsinsatser. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Utbildning i ledning, taktik, metod och teknik sker kontinuerligt för brandförsvarets personal. 
Samövningar med andra räddningstjänster i regionen samt polis och ambulans genomförs 
också kontinuerligt. 

Under våren låg fokus vid utbildningar och övningar på insatser vid pågående dödligt våld 
och trafikolyckor med tunga fordon. Under hösten har insatser vid kemikalieolyckor vara ett 
fokusområde. 

Arbete för att i större omfattning kunna använda digitala hjälpmedel, till exempel VR-teknik, 
vid utbildning och övning pågår. 

Implementering av utvecklad tillsynsplan 

Status 

 

Kommentar: 
Tillsyn sker enligt den utvecklade tillsynsplanen. Implementeringen av tillsynsplanen har 
medfört ett merarbete vad gäller registervård i verksamhetsledningssystemet. Arbetet med 
registervård kommer att behöva pågå löpande under en längre period. 
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Uppsala kommuns inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en 
jämställd och hållbar ekonomi. 
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, 
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. 
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En 
hållbar kommun.  • Ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och 
arbetar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer  

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Nämnden har en långsiktig ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ 
miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är 
målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret. 

 

Nämndens strategi: 
En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån 
tilldelade kommunbidrag från kommunerna. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Nämnden har en långsiktig ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ 
miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är 
målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret. 

ÅTGÄRDER 

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

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor tas fram vart 4:e år. Fortlöpande sker 
en bedömning av till exempel behovet av brandtillsyn och hur stora riskerna är för bränder 
och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats. 

En god uppföljning av verksamheten och ekonomin. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Nämnden har en god uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar 
beslutas i nämnden och rapporteras till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Förutom 
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månadsuppföljningarna har nämnden två delårsuppföljningar och årsredovisningen som 
också rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden. 

 

Uppdrag 

KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas 
och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så 
att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Förutsättningar finns för att fortsatt digital utveckling ska ske löpande, dels genom utveckling 
av brandförsvarets webb-sida men också genom utveckling av brandförsvarets 
verksamhetsledningssystem. 

1.12 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas 
mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd 
resursfördelning. 

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering 
inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte 
att minska ojämställdhet 

Status 

 Väntar 

Kommentar: 
Planeras att genomföras under 2020. 
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Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och 
attraktivt att leva, verka och vistas i.  
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, 
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.  
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En 
attraktiv och växande kommun. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 

Nämndens kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Kärnverksamheten fortgår med oförändrad 
omfattning och kvalitet.  

Uppdrag 

KVAR FRÅN 2018: 2.12 Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 
2020 (RÄN) 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Vid nämndens möte i september kommer fastställdes förslag till nytt handlingsprogram. 
Handlingsprogrammet antogs sedan av de tre kommunernas fullmäktigen under november 
och december. 

KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret har fastställt en ledningsplan för allvarliga störningar. Planen har prövats vid 
övning. Fortsatt utveckling kommer att ske fortlöpande. 
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2.1 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka 
tryggheten. 

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och 
säkerhet (KS) 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret bidrar bland annat genom utbildning av skolelever i årskurs 5 och 7. 

Arbete enligt handlingsplan Gottsunda/Valsätra fortlöper också. 

ÅTGÄRDER 

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

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Brandförsvaret träffar polisen inför varje helg. Samordningsmöten angående handlingsplanen för 
Gottsunda/Valsätra sker en gång/månad. Stora områdesgruppen för Gottsunda har möte två 
gånger/termin. 

2.9 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Personal har genomgått utbildning i "klarspråk", och blanketter har digitaliserats och 
förenklas. Rutiner och resurser har setts över så att remisser handläggs inom önskad tid. 
Brandförsvaret arbetar också med att underlätta för enskilda som behöver förnya tillstånd för 
brandfarliga varor. 

ÅTGÄRDER 

Vid tillsyn och tillståndsgivning anpassa kommunikationen efter den tillsynades 
förutsättningar så långt som det är möjligt.  

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Utbildning i klarspråk har genomförts i syfte att förenkla och förtydliga kommunikationen 
med de vi möter. Ansökningsblanketter i tillståndsprocessen har digitaliserats. 
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Svara på remisser skyndsamt och inom önskad tid. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
”Sista önskat svarsdatum” efterfrågas från de som skickar remisser till nämnden, på så sätt 
underlättas prioriteringsarbetet och remisserna kan hanteras inom önskad tid. Vidare har 
resurserna på enheten för samhällsskydd anpassats så att remisser kan hanteras inom 
önskad tid. 
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Uppsala kommuns inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska 
växa smart genom ett hållbart samhällsbyggande.  

Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp, Successivt 
utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal 
bostäder med attraktiva miljöer.  Minska kommunens negativa 
klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser 
och att minska kommunens energiförbrukning.  
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden Östhammar, 
En attraktiv och växande kommun. En hållbar kommun. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Nämnden bidrar i viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. 
Nämnden fokuserar särskilt på riskhänsyn i samhällsplaneringen och ett säkerhetsperspektiv i 
planprocesser. 

Uppdrag 

3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom 
bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka 
klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. 

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, 
digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets 
utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Digital utveckling sker bland annat genom mobila applikationer i 
verksamhetsledningsverktyg. Digital teknik för utbildnings- och övningsverksamhet för 
personal inom räddningstjänstområdet utvecklas. 

ÅTGÄRDER 

Klimatanpassa fordonsparken. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Personfordon som inte är utryckningsfordon klimatanpassas. 

Utryckningsfordon behöver ha en hög tillförlitlighet och fungera under alla förhållanden och 
här finns för närvarande inte några miljöanpassade alternativ. 
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Klimatanpassa brandförsvarets övningsverksamhet. 

Status 

 Påbörjad 

Kommentar: 
Klimatanpassning sker bland annat genom att öka andelen distansutbildning med hjälp av 
digital teknik. Möjlighet till att i större utsträckning använda VR-teknik och andra digitala 
hjälpmedel vid utbildning och övning analyseras också. 

För att minska klimatpåverkan vid brandövningar planeras för en ny övningsanläggning som 
omhändertar såväl brandrök som släckvatten och minimerar utsläppen. 

Ha förmåga att vid räddningsinsatser kunna minimera miljöpåverkan. 

Status 

 Påbörjad 

Kommentar: 
Omvärldsbevakning för att kunna implementera nya tekniker och metoder. 

3.10 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med 
energieffektivisering och energisparande 

Motsvaras i Mål och budget 2018 av Öka andelen förnybar energi och fördubbla 
förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. 

Tidigare 3.14 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Dialog med hyresvärdar pågår om att minska energiförbrukningen i brandstationerna. 

ÅTGÄRDER 

Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Vid nybyggnationer tas frågan om energieffektivisering aktivt med. Så hög miljöcertifiering 
som möjligt eftersträvas. Dialog med hyresvärd om energieffektiviseringar pågår avseende 
befintliga lokaler. 
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KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den 
samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling 

Lydelse i Mål och budget 2017: "Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för 
hållbar stads- och landsbygdsutveckling." 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Nämnden bidrar med kompetens till de strategiska planeringsprocesserna för hållbar stads- 
och landsbygdsutveckling. Rutiner för löpande samarbete är upprättade. 

 

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019

39



Uppsala kommuns inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och 
inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet 
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål  Tierp är en attraktiv, 
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.   
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En 
öppen kommun 
 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt  

Kommentar: 
Nämnden bidrar till målet bland annat genom att stärka nämndens kunskap om barnkonventionen 
och hur den påverkar nämndens verksamhet. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

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

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Utbildningsinsatser har gjorts. 

ÅTGÄRDER 

Stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Nämnd och chefer vid brandförsvaret är informerade om barnkonventionen och hur den 
påverkar nämndens verksamhet. 
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Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.  
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, 
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.  
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En 
lärande kommun. 
 

Bedömning Trend 

 Ej uppfyllt  

Kommentar: 
Nämnden har inte bidragit till målet. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

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

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Inga områden har identifierats. 

Åtgärder 

Identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Inga områden har identifierats ännu. 
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Uppsala kommuns inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer 
och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.  
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål  Tierp är en attraktiv, 
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.   
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En 
öppen kommun 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan som ska tydliggöra 
hur ärenden handläggs. Det ska också bli lättare att lämna synpunkter på brandförsvarets webb. 

Vid framtagande av nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst har ett 
flertal medborgardialoger hållits, förslaget har även skickats på remiss till flertal organisationer. Förslag 
och synpunkter från allmänheten och organisationer har tagits om hand och värderats. 

Uppdrag 

8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas 
processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering 

Tidigare 8.7 

Status 

 Påbörjat 

Kommentar: 
Arbete pågår, beräknas vara klart under 2020. 

ÅTGÄRDER 

Ta fram informationshanteringsplan. 

Status 

 Påbörjat 

Kommentar: 
Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart 2020. 
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Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och kan med hög kompetens möta Uppsala, Tierp och Östhammar 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla 
arbetsmiljöarbetet har gjorts under året. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra 
resultat. 

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges 
förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är 
förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna 
nyskapande. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under 
perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat. 

ÅTGÄRDER 

Säkra en god arbetsmiljö. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Rutiner har fastställts, och utbildningsinsatser har gjorts för att höja chefers kompetens. 
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Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och 
medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna 
nyskapande 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 

Under året har arbete med implementering av värdegrunden gjorts. Arbete med chefs- och 
ledarutveckling fortlöper. 

ÅTGÄRDER 

Utveckla chef - ledarskap och medarbetarskap. 

Status 

 Påbörjat 

Kommentar: 
Samtliga chefer haft uppdrag att arbeta med värdegrund -  med fokus på beteenden- med 
sina medarbetare. Syftet är att främja dialog om beteenden som främjar en god, hållbar och 
inkluderande arbetsmiljö och en god service och bemötande såväl internt som externt, mot 
medborgaren. Alla planerade aktiviteter har dock inte genomförts, så arbetet kommer att 
fortsätta under 2020. Arbete för att stärka det kommunikativa ledarskapet har också 
genomförts. 

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens 
möta Tierp, Uppsala och Östhammar. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Nämndens åtgärder har genomförts som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och 
utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under året. Resultat från årets medarbetarundersökning visar 
mycket bra resultat. 
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Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för räddningsnämnden 
som arbetsgivare med fokus på bristyrken.  

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt  

Kommentar: 
Arbete för att minska personalomsättningen hos deltidsbrandmän och brandingenjörer fortlöper. 

Bemanningen på RiB-stationerna har under året varit god, och omsättningen av brandingenjörer har 
varit obefintlig. 

ÅTGÄRDER 

Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.  

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Det utvecklingsarbete för rekrytering av deltidsbrandmän som påbörjades under 2018 
fortsatte under 2019, bland annat genom riktad information till huvudarbetsgivare för 
potentiella deltidsbrandmän. 

Besök hos brandingenjörsutbildningarna vid Luleås och Lunds tekniska högskolor har gjorts 
för att väcka studenternas intresse för Uppsala brandförsvar. Brandförsvaret tar emot 
praktikanter och sommarjobbare från utbildningarna och är måna om att de ska känna sig 
välkomna och inkluderande. 

Uppdrag 

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

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. 

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella 
löneskillnader på grund av kön. 

Status 

 Påbörjad 

Kommentar: 
Kommunens lönekartläggning ger, på grund av att det är så fåtal kvinnor anställda inom 
brandförsvaret, inget underlag för analys av om strukturella löneskillnader på grund av kön 
förekommer. 

Arbete med värdegrund ses som en viktig del i arbetet för att åtgärda strukturella skillnader 
på grund av kön. 

Arbete återstår innan det finns acceptabla omklädnings- och duschmöjligheter för olika kön 
på brandstationerna. 
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ÅTGÄRDER 

Utveckla jämställdhetsarbetet. 

Status 

 Påbörjad 

Kommentar: 
Förvaltningsledningen har fastställt mål för jämställdhet, och implementering av värdegrund 
pågår. Kvinnor inom brandförsvaret genomför nätverksträffar i syfte att stödja varandra och 
peka på utvecklingsmöjligheter. Arbete kommer att fortsätta 2020. 
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Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen 

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta 
fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med 
rutin för detta 

Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07. Observera att uppdraget har kopplingar till det 
kommungemensamma uppdraget Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter som ligger 
under inriktningsmål 2. 

Status 

 Färdig 

Kommentar: 
Ledningsplanen är antagen. 

Särskilda frågor om synpunktshantering 

Status 

 Påbörjad 

 

Titel Status Färdiggrad 

Har nämnden/styrelsen en systematisk hantering av 
synpunkter? 

 Påbörjad  

Kommentar:  
Nämnden tar emot synpunkter via personliga besök, telefon och e-post. Ärendena handläggs i vanlig 
ordning, inget särskilt system finns för just synpunktshantering. 

Hur många synpunkter har kommit in på den verksamhet 
nämnden/styrelsen ansvarar för under 2019?  

 Ej 
påbörjad 

 

Kommentar:  
Nämnden har ingen samlad bild över antalet synpunkter. 

Vilka förbättringsområden har, utifrån dessa synpunkter, 
identifierats i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för? 

 Påbörjad  

Kommentar:  
De synpunkter som kommer är oftast positiv återkoppling, till exempel tack-kort och teckningar från 
barn. Önskemål om att utveckla brandförsvarets webbsida har också tagits emot. 

Vilka förändringar har, utifrån dessa synpunkter, genomförts 
eller planeras i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar 
för? 

 Färdig  

Kommentar:  
Utveckling av brandförsvarets webbsida kommer att ske nästa år. 
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B ILAGA 1

Resultaträkning
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B ILAGA 2

Resultat per verksamhet
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Kommentar
Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma 
nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation och nettokostnad och resultat i 
resultaträkningen är här endast Uppsala kommuns. 
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Pågående investeringar
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B ILAGA 4

Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos

Belopp i miljoner kronor 2019 2019 2018 201908

Politisk verksamhet (1) 1 0 0 0

Infrastruktur, skydd m.m (2) 160 1 -3 0

Övriga verksamheter 0 0 0 0

Nämnden totalt 161 1 -3 0

KF-budget Bokslut Bokslut Helårsprognos

2019 2019 2018 201908

Investeringar 26 20 8 26

Resultat

Resultat per verksamhet 

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. KF-budgeten på 160 mnkr (miljoner 
kronor) är kommunbidraget från Uppsala kommun, ersättningarna (kommunbidragen) 
från Tierp och Östhammars kommuner uppgick till 51 mnkr 

Kostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens 
ledamöter och lön för nämndsekreterare och verksamheten hade en ekonomi i balans (0-
resulat). 

Resultatet för verksamhet räddningstjänst, som ingår under Infrastruktur, skydd mm, är 1 
mnkr. Det positiva resultatet beror dels på att nämnden under året vidtagit åtgärder för att 
få en ekonomi i balans. Bland annat minskade lönekostnaden de sista sex månaderna med 
3 mnkr jämfört med de första sex månaderna genom bättre personalplanering och 
anställningsstopp. Dels på ökade kommunbidrag för ökning av deltidsorganisation där 
kostnaden kommer 2020, för lokalhyror för nya brandstationer där kostnaden inte varit 
under hela året och på en ofinansierad kostnad för brandpostnätet i Uppsala. 
Sammantaget ger dessa tre poster en positiv resultateffekt på 1 mnkr.      

Förra året var extremt avseende den torra och varma sommaren som innebar ökade 
kostnader med cirka 2,2 mnkr med ett negativt resultat på 2,7 mnkr som följd. Antagligen 
kommer vi oftare se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen och det 
kommer medföra större kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till 
största del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser ska vara och vilka sorters 
räddningsinsatser kommunen beslutar att räddningstjänsten ska klara av. Sedan styr även 
befolkningsförändringar kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än linjärt 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. 
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B ILAGA 4

Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

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 2020 till 2021 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 2020. 

 

Investeringar 

Under året uppgick investeringarna till 20 mnkr. Investeringsutrymmet för året är 26 mnkr, 
skillnaden mellan utfallet och budget beror på tre investeringar som är påbörjade men 
inte avslutade under året. Orsaken till att de inte är avslutade är försenade leveranser. 
Dessa investeringar blir klara 2020 och investeringsmedel för dessa på 6 mnkr förs även 
över till 2020. 
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B ILAGA 5

Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Räddningsnämndens sammanställda analys inför 
årsredovisningen 

 

Viktiga händelser under året 
I årets början drog stormen Alfrida fram. Särskilt i Knutby fick räddningsnämnden en viktig 
roll under det efterföljande strömavbrottet då brandstationen hölls öppen för de som 
behövde hjälp med dricksvatten eller att kontakta 112. Under 2019 har förmågan att 
hantera kriser ökat, dels med lärdomar efter stormen Alfrida men också genom arbete 
med planer och krisövningar. Kärnkraftsövningen ”Havsörn” genomfördes under hösten. 
 
Sommaren 2019 blev ur räddningstjänstens perspektiv betydligt lugnare än 2018. Inför 
sommaren hade förmågan att hantera omfattande skogsbränder har ökat genom 
utbildning, övning och utökade regionala och nationella samarbeten.  
 
Ansökning av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor har underlättats genom digitala 
tjänster på brandförsvarets webbisda. Annan verksamhet, till exempel planering av 
räddningsinsatser och deltidsbrandmännens tidsredovisning har också effektiviserats med 
hjälp av digitala verktyg.  
 
Räddningsnämndens arbete för att minska klimatpåverkan har bland annat resulterat i 
förändrade brandsläckningsövningar, till exempel genom investeringar i 
övningsanläggningar som minimerar miljöpåverkan. Efter omfattande utredningar har 
räddningsnämnden också säkerställt att rening av PFAS från övningsfältet Viktoria sker. 
 
 

Måluppfyllelse  
RÄDDNINGSNÄMNDEN     
    Resultat 
  Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos 
Belopp i miljoner kronor 2019 2019 2018 201908 
Politisk verksamhet 1 0 0 0 
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m 160 1 -3 0 
Nämnden totalt 161 1 -3 0 
          
  KF-budget Bokslut Bokslut Helårsprognos 
  2019 2019 2018 201908 
Investeringar 26 20 8 26 

 
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunbidraget från Uppsala 
kommun är 160 miljoner kronor.  
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Kostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens 
ledamöter och lön för nämndsekreterare. Verksamheten hade en ekonomi i balans. 
 
Resultatet för verksamhet räddningstjänst, som ingår under Infrastruktur, skydd mm, är 1 
miljoner kronor. 
 
I stort har nämnden bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål och uppdrag. 
Förutsättningar för att uppfylla målet att återuppta planeringen av det civila försvaret har 
dock inte funnits då planeringsdirektiv från centrala myndigheter har saknats. 
Planeringsdirektiven förväntades komma under året. 
 
Räddningsnämnden har arbetat mycket mot målet att kommunen ska vara en trygg 
kommun för alla. Bland annat har personal inom vård och skola utbildats i brandskydd, 
samarbetet med polisen och socialförvaltningens ungdomsjour har förbättrats 
brandförsvaret har medverkat i arbetet med att förbättra tryggheten i särskilt utsatta 
områden.   
 
För verksamhetsåret 2019 fick räddningsnämnden uppdraget att förstärka den operativa 
organisationen och kommunbidraget ökades med 2,2 miljoner kronor. Under året har en 
ny inriktning för förstärkningen utretts och fastställts, men inte hunnit verkställas. 
 
Räddningsnämnden har haft en 

, en kostnad som tidigare hanterades av Uppsala Vatten AB. 
Räddningsnämndens avsikt är att ansöka om utökat kommunbidrag för att täcka dessa 
kostnader framöver.  
 
 

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för 
Förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor väntas under 2020. De förslag som 
lämnades i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) stämmer 
väl överens med hur räddningsnämnden redan arbetar, framför allt gällande regionala 
samarbeten av den typ som räddningsnämnden redan har avtal om. Det visar att 
Räddningsnämnden legat i framkant. Ledningsförmågan måste dock fortsätta att utvecklas, 
bland annat för att effektivt kunna ta emot internationellt stöd och hjälp från frivilliga. 
 
Räddningsnämndens tillsynsverksamhet utmärker sig för en hög rättssäkerhet. 
Tydligheten har ökat med förelägganden och utvecklad kommunikation med 
verksamhetsutövare. Räddningsnämnden kommer att fortsätta utveckla bemötande, 
kompetens, tillgänglighet, information och rättssäkerhet i hela verksamhetsområdet. 

Räddningsnämnden kommer fortsätta arbetet för att öka andelen kvinnor inom 
brandförsvaret. I dag är 8 procent av medarbetarna vid brandförsvaret kvinnor. Vid en 
nationell jämförelse är andelen deltidsanställda kvinnor i nivå med de andra R9-
kommunerna, men andelen heltidsanställda kvinnor är lägre.  
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Framtida utmaningar 
På grund av klimatutvecklingen finns det en risk att extrema varma och torra somrar som 
2018 blir mer frekventa. Räddningsnämnden behöver fortsätta se över vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att kunna hantera de risker som ett förändrat klimat medför. 

Den planerade utökningen av de södra stadsdelarna i Uppsala tätort med en stor 
befolkningsökning kommer ställa krav på en utökad räddningstjänst.   

Fortsatt är personalomsättningen av deltidsbrandmän (räddningspersonal i beredskap) en 
utmaning. Räddningsnämnden ser mycket positivt på kommunfullmäktiges inriktning att 
fler kommunanställda ska kunna kombinera sin anställning med att vara 
deltidsbrandman.  

Att allt fler byggnader uppförs med brännbara material innebär utmaningar vad gäller 
brandsäkerheten. Bränder i dessa konstruktioner blir mer komplexa och möjligheten att 
göra snabba och effektiva släckinsatser försvåras. Insatser i miljöer där det förekommer 
hot och våld, till exempel stenkastning mot brandmän, är också mer resurskrävande än 
normalt. 

Kostnadsutvecklingen styrs till största del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser 
ska vara och vilka sorters räddningsinsatser kommunen beslutar att räddningstjänsten ska 
klara av. Även befolkningsförändringar styr kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än 
linjärt beroende på hur och var ökning eller minskning av befolkningen sker. 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. 
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