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Kommunstyrelsen 

Översyn av räddningsnämndens kostnader och finansiering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att justera gällande hyresavtal för Viktoriaanläggningen enligt föredragningen i ärendet,  

 

att justera fördelning av stabskostnader till räddningsnämnden enligt föredragningen i 

ärendet,  

 

att justera nivån på PO-pålägg för räddningsnämnden enligt föredragningen i ärendet, 

 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till justering av 

kommunbidraget för räddningsnämnden i ärendet Kommunstyrelsens uppföljning per mars 

och april 2018, samt 

 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att se över hyresavtalen för samtliga 

brandstationer.  

 

Ärendet 

Räddningsnämnden har den 31 maj 2017 överlämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om 

hyresavtalen för Viktoriaanläggningen. Skrivelsen aktualiserar behov av översyn av 

räddningsnämndens kostnader, för att säkerställa en korrekt redovisning av nämndens 

verksamhet samt att finansieringen följer överenskommelsen om den gemensamma nämnden. 

 

Viktoriaanläggningen hyrs genom två hyresavtal där det ena gäller en brandstation, ett 

övningsfält och kontorslokaler, medan det andra gäller en räddningscentral. Den 

sammanlagda årshyran för hela anläggningen uppgår till 16 757 632 kronor som 

räddningstjänsten genom kommunstyrelsen betalar till Brand HB. Brand HB äger förutom 

Viktoriaanläggningen också brandstationerna i Bärby och Rosendal.  

 



Räddningsnämnden har genom konsultfirman FS Fastighetsstrategi AB låtit genomföra en 

bedömning av marknadshyran för hela anläggningen. Mellan den bedömda årsmarknadshyran 

på 10 700 000 kronor och den faktiska årshyra som räddningsnämnden betalar till 

kommunstyrelsen finns en skillnad på 6 057 631 kronor.  

 

Räddningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen: 

 

att vidta åtgärder för att räddningsnämndens hyra för Viktoriaanläggningen inte ska överstiga 

bedömd marknadshyra, 

att vidta åtgärder för att säkerställa att hyresavtalen är ändamålsenligt utformade, samt 

att vidta åtgärder för att Förvaltningsfastigheter AB ska ta över ägandet av 

Viktoriaanläggningen, Bärby brandstation och Rosendals brandstation. 

 

Skrivelsen bilägges. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Föredragning 

I samband med översyn av hyresnivån, har behov av ytterligare korrigering av 

räddningsnämndens kostnader aktualiserats rörande pensionsavsättningar (PO-pålägg) och 

stabskostnader. 

 

Hyreskostnader 

Den genomförda bedömningen visar en tydlig skillnad mellan faktisk och marknadsmässig 

hyra för Viktoriaanläggningen. För att kunna behålla ordning och reda i den kommunala 

ekonomin bör inga överhyror faktureras, då det ger en felaktig bild av vad verksamheten 

kostar. Den totala årshyran för Viktoriaanläggningen bör därför sänkas med 6 miljoner 

kronor. Vidare bör en översyn av samtliga hyresavtal för brandstationer i Uppsala kommun 

genomföras, för att säkerställa att dessa är ändamålsmässigt och likvärdigt utformade, med 

inriktning att marknadshyra ska gälla. 

 

Räddningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att 

Förvaltningsfastigheter AB ska ta över ägandet av Viktoriaanläggningen samt Bärby och 

Rosendals brandstationer från Brand HB som är ett dotterbolag till Industrihus AB. En sådan 

överföring bedöms få skattemässiga konsekvenser och ägarfrågan behöver utredas i ett större 

sammanhang, för hela koncernen. För räddningsnämnden som sluthyresgäst ska ägarfrågan 

vara av mindre betydelse. Det är kommunstyrelsen i sin roll som förhyrare som ska 

säkerställa ändamålsenliga avtal för verksamheten, oavsett fastighetsägare.  

 

Stabskostnader 

Räddningsnämndens förvaltning har sedan Uppsala kommun centraliserade stabsfunktionerna 

för tre år sedan, haft för låga overheadkostnader för administrativa delar som nämnddrift, IT, 

HR, ekonomi och försäkringar. Diskussion om kostnaderna har sedan dess skett mellan 

kommunledningskontoret och räddningsnämndens förvaltning. Under 2016 infördes en ny 



modell för hur gemensamma stabskostnader ska fördelas på de olika nämnderna inför 

verksamhetsåret 2017. Kommunfullmäktige justerade i juni 2017 kommunbidragen för att ge 

samtliga nämnder förutsättningar att möta den nya ekonomimodellen och ny fördelning av 

kostnader. Tre nämnder undantogs från ombudgeteringsärendet, de två nämnder där Uppsala 

kommun är värdkommun samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Under 2017 bar 

kommunstyrelsen effekterna av den nya ekonomimodellen för de tre nämnderna. 

Förändringar för de gemensamma nämnderna hanteras vid ägarsamråden den 23 mars 2018. 

Vad gäller miljö- och hälsoskyddsnämnden är effekterna inarbetade i Mål och budget 2018–

2020.    

 

Ekonomimodellen fördelar kostnaderna för stabsstödet med hjälp av fördelningsnycklar som 

avspeglar användningen. För de två gemensamma nämnderna, av vilka räddningsnämnden är 

den ena, har de kostnader som fördelats varit lägre än de underliggande faktiska kostnaderna. 

Av denna anledning bör den kommungemensamma modellen omgående börja användas för 

att fördela dessa kostnader, vilket innebär att stabskostnaderna för räddningsnämnden ökar 

med 5,6 miljoner kronor per år för räddningsnämnden. 

 

Pensionsavsättning 

Eftersom pensionsåldern för merparten av räddningsnämndens medarbetare är lägre än för 

övriga personalkategorier, ska verksamheten belastas med ett högre PO-pålägg för att täcka 

högre pensionskostnader. Enligt avtal SAP-R ska PO-pålägget vara 44,09 procent för 2018. 

När nämnden bildades 2012, uppgick PO-pålägget enligt överenskommelsen till 42,89 

procent.  

 

Uppsala kommun har sedan 2013 belastat samtliga verksamheter med samma PO-pålägg, då 

en sänkning gjordes till 39,21 procent (39,16 procent 2017). Det har i praktiken inneburit att 

kostnaderna för Tierps och Östhammars kommuner har varit lägre än vad som 

överenskommits, och att Uppsala kommun inte har fått fullständig täckning för 

pensionsavsättningarna. PO-pålägget måste därför korrigeras omgående så att verksamheten 

bär en korrekt kostnad.  

 

Jämfört med den ursprungliga överenskommelsen från 2012, innebär korrigeringen av PO-

pålägget en kostnadsökning med 1,1 miljoner kronor för räddningsnämnden. Jämfört med 

kostnaden 2017 blir det en ökning med 4,5 miljoner kronor.  

 

Jämfört med budget 2018 blir den sammantagna förändringen av hyresnivå för 

Viktoriaanläggningen, fördelade stabskostnader enligt ny modell samt korrigerat PO-pålägg 

en ökning för räddningsnämnden med 4,1 miljoner kronor. Jämfört med om PO-pålägg hade 

debiterats i enlighet med överenskommelsen från 2012 så innebär de sammantagna 

förändringarna en kostnadsökning med 1,1 miljoner kronor. Förslaget är att samtliga 

justeringar genomförs med effekt från 1 januari 2018 för att ge en rättvisande bild av 

kostnaderna för verksamheten.  

 

Ekonomiska konsekvenser 



Förslaget innebär en minskad hyresintäkt om 6 miljoner kronor årligen för kommunstyrelsen. 

En motsvarande sänkning av hyreskostnaderna för kommunstyrelsen genomförs efter 

överenskommelse med hyresvärden. Sänkningen påverkar Industrihus hyresintäkter, men för 

kommunkoncernen som helhet innebär det ingen ekonomisk effekt. 

 

För kommunstyrelsen har den höjda utfördelningen av stabskostnaderna redan beaktats i 

kommunstyrelsens budget för 2018 och innebär ingen ekonomisk effekt. 

 

Det höjda PO-pålägget innebär att finansförvaltningen får en högre intäkt, och en mer korrekt 

finansiering för kommunens pensionsavsättning. Förslag till justering av Uppsala kommuns 

andel av räddningsnämndens kommunbidrag för 2018 hanteras i ärendet Kommunstyrelsens 

uppföljning per mars och april 2018. 

 

För räddningsnämnden innebär förslagen om hyressänkning, ökade stabskostnader samt ökat 

PO-pålägg, att kostnaderna ökar med 4,1 miljoner kronor jämfört med budget 2018. Jämfört 

med om PO-pålägg debiterats enligt den ursprungliga överenskommelsen från 2012, är 

skillnaden emellertid endast en ökning med 695 000 kronor. 

 

Enligt beslutad kostnadsfördelning för den gemensamma nämnden, uppgår Uppsala kommuns 

andel av kostnadsökningen till 3,1 miljoner kronor (695 000 kronor jämfört med ursprunglig 

överenskommelse). För Tierps och Östhammars kommuner ökar kostnaderna med 490 000 

respektive 506 000 kronor (84 000 respektive 85 000 kronor jämfört med ursprunglig 

överenskommelse). Ägarsamråd kommer att ske med dessa kommuner om den ökade 

kostnaden. För kommande år arbetas förändringarna in i kommunernas budget. 
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