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Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna och översända remissvar enlig bilaga  
 
 
Bakgrund  
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 23 februari 32015, kommun-
fullmäktige i Uppsala besluta att kommunen ska verka för att räddningsnämnden bemannar brand-
stationerna i Skyttorp, Knutby och Järlåsa med vardera fem personer.  
 
 
I tjänsten, dag som ovan 
 
 
 
Anders Ahlström, brandchef  
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 Kommunfullmäktige 
  
 
 
Nämndyttrande – Motion av Simon Alm (SD) om återupprustning av 
brandförsvaret 

Förslag till beslut  
Räddningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
att  avslå motionen  
 
Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 23 februari 32015, 
kommunfullmäktige besluta att kommunen ska verka för att räddningsnämnden bemannar 
brandstationerna i Skyttorp, Knutby och Järlåsa med vardera fem personer.  
Motionen bilägges 
 
Föredragning 
Uppsala kommuns räddningstjänst bedrivs sedan 2012 i en gemensam nämnd tillsammans med 
Tierps och Östhammars kommuner. Av samarbetsavtalet framgår att nämnden ansvarar för 
huvuddelen av kommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. Lagen om skydd mot 
olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett 
med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  
 
Nämnden gör sin bedömning av motionens krav utifrån den samlade förmågan hos ett nätverk 
av lokala resurser i de tre kommunerna samt de resurser som följer av samverkansavtal tecknade 
med samtliga omkringliggande räddningstjänster.  
 
Ambitionsnivån beträffande vad som är tillfredsställande och likvärdigt skydd anges 
övergripande i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som 
antagits av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 § 31. Handlingsprogrammets mål grundas 
på en riskanalys som tar upp såväl kvantitativa (statistiskt mätbara) som kvalitativa risker 
(inträffar sällan men med stora konsekvenser).  
 
Riskanalysen, som nämnden arbetat med under 2012, visar att riskbilden varierar stort över den 
geografiska ytan. Räddningsnämnden har inom sitt område 17 brandstationer och fyra 
räddningsvärn och har i sina beslut om beredskapsformer och bemanning vinnlagt sig om att 
skapa ett skyddsnät över den geografiska ytan som svarar mot de olika förhållanden som finns. 
Förenklat innebär det att räddningstjänstens förmåga är större där är sannolikt att fler olyckor 
inträffar och förmågan mindre där sannolikheten för olyckor är mindre. Vidare bedöms 
förmågan inte av enskilda brandstationer, det är den samlade förmågan som bedöms.  
 

FÖRSLAG 
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Där riskbilden så kräver har räddningsnämnden beslutat att bemanningen av brandstationerna 
ska ske med heltidsstyrkor. Dessa har möjlighet att upprätthålla en rad specialkompetenser samt 
utgör den kompetensbas som utbildar och övar RiB-styrkorna (RiB – Räddningspersonal i 
Beredskap, ibland refererade till som deltidsbrandmän).  
 
Brandförsvarets räddningspersonal i beredskap utgör 70 % av Uppsala brandförsvars 
utryckningsstyrka. De är en ovärderlig samhällsresurs som har en annan huvudarbetsgivare men 
var fjärde vecka har åtagit sig att hålla beredskap inom några minuter från sin brandstation. De 
genomför räddningsinsatser med stort engagemang och professionalism.  
 
Den tid som det får ta från larm till att brandförsvarets enheter rycker ut är 1,5 minut för heltids-
styrkorna och 6 eller 7 minuter för RiB-styrkorna. Nämnden har beslutat om att införa metoden 
Första InsatsPerson, FIP, för att minska tiden för första enhet att rycka ut till ca 2-3 minuter. 
Metoden är införd på tre RiB-brandstationer och ska införas på samtliga RiB-brandstationer.  
 
Brandförsvarets medarbetare utbildas och övas för att bedöma och hantera risker utifrån aktuell 
situation och tillgängliga resurser, oaktat om det är en enstaka medarbetare som är först på plats 
eller en omfattande insats med många medarbetare insatta.  
 
Utifrån ovanstående beslutade räddningsnämnden den 12 december 2012 om en bemanning 
bestående av tre personer (ett brandbefäl och två brandmän) på de tre RiB-brandstationer som 
motionären föreslår en utökad bemanning på. Nämndens bedömning är att beslutet väl svarar 
mot den riskbild som föreligger på de aktuella orterna.  
 
Den arbetsuppgift som Arbetsmiljöverket kräver fem personer för att den ska få utföras är rök- 
eller kemdykning. Nämnden har noga vägt möjligheten att just denna arbetsuppgift kan behövas 
i livräddande syfte och funnit att sannolikheten för det är mycket liten. Nämnden arbetade 
därefter vidare med total översyn av brandförsvarets utryckningsorganisation och fattade beslut 
den 1 juli 2013 om förändring i Östhammar, förstärkning i Tierp men ingen förändring i Järlåsa, 
Knutby eller Skyttorp.  
 
Avslutningsvis bör framhållas att den typ av detaljbeslut som motionären föreslår att 
fullmäktige fattar, innebär en påtaglig begränsning av nämndens frihet att välja de bästa 
lösningarna för att få bästa möjliga räddningstjänst inom givna resurser. Om fullmäktige skulle 
vilja styra på detta sätt kräver det samarbete med Tierps och Östhammars kommuner  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. Nämndens uppskattning är att förslagen skulle 
innebära en kostnadsökning med drygt 2,7 mnkr.  
 
För räddningsnämnden  
 
 
 
Patrik Kjellin, ordförande  
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