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Förslag till remissvar över motion – KS 21015-693 (RÄN-2015-0596) 

 
Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen i Östhammar beträffande motion med  

dnr KS 21015-693 (RÄN-2015-0596)  
 
 
Bakgrund  
Joakim Andersson, Martin Wahlsten, Linn Myhrberg och Peter Brandt (SD) föreslår i motion 
kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun ska säga upp avtalet om den gemensamma 
räddningsnämnden med Tierps och Uppsala kommuner och att Östhammars kommun bedriver 
räddningstjänst i egen regi.   
 
 
I tjänsten, dag som ovan 
 
 
 
Anders Ahlström, brandchef  
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Dnr: RÄN-2015-0596 
Handläggare: Anders Ahlström 
 2015-12-09 
 
 Kommunstyrelsen Östhammar 
  
 
 
Nämndyttrande – Motion av Joakim Andersson, Martin Wahlsten, 
Linn Myhrberg, Peter Brandt (SD) (SD) om uppsägning av avtal om 
gemensam räddningsnämnd - KS 21015-693 

Förslag till beslut  
Räddningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
att  avslå motionen  
 
 
Ärendet 
Joakim Andersson, Martin Wahlsten, Linn Myhrberg och Peter Brandt (SD) föreslår i motion 
kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun ska säga upp avtalet om den 
gemensamma räddningsnämnden med Tierps och Uppsala kommuner och att Östhammars 
kommun bedriver räddningstjänst i egen regi.  
 
Föredragning 
Räddningsnämnden har tagit del av motion om utträde från den gemensamma räddnings-
nämnden och önskar lämna följande yttrande:  
 
Räddningsnämnden ställer sig helt avvisande till att räddningstjänsten i Tierps, Uppsala och 
Östhammars kommuner skulle ha försämrats sedan samarbetet i en gemensam räddningsnämnd 
inleddes år 2012.  
 
Att den egna räddningscentralen avvecklats är i sig korrekt. Skälet till att detta genomfördes var 
att ett samarbete beträffande räddningscentral visade sig vara minst lika bra verksamhetsmässigt 
samt betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt. Förra sommarens skogsbrand i Västmanland visade 
på vikten av en resursstark inre systemledningskapacitet, något som räddningsnämnden 
bedömer har uppnåtts genom samarbetet beträffande en räddningscentral för snart 25 
kommuners räddningstjänster.  
 
Bemanningen av uttryckningsstyrkan på RiB-brandstationerna (RiB – Räddningspersonal i 
Beredskap) i Järlåsa, Knutby och Skyttorp har förändrats. Det arbetet forcerades visserligen av 
rent ekonomiska orsaker men grundades på en väl underbyggd bedömning av riskbilden. 
Utryckningsstyrkan på Skärplinge RiB-brandstation har inte förändrats sedan den gemensamma 
räddningsnämndens start som det felaktigt påstås i motionen. Bedömningen av riskbilden har 
även inneburit att bemanningen av utryckningsstyrkan i Tierp utökats och kompetensutvecklas.  
 

YTTRANDE 
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I Östhammars tätort har bemanningen förändrats jämfört med bemanningen vid samgåendet från 
fem personer dygnet runt till sex personer dygnet runt och ytterligare tre personer under dagtid 
vardagar. Räddningsnämnden har löpande tagit del av hur verksamheten utvecklas och delar 
inte motionärens bild av förändringarna utan anser dessa vara både väl planerade och 
professionellt genomförda.  
 
Beträffande kostnaderna för räddningsnämndens verksamhet konstaterar nämnden att uppdraget 
som lämnades till den gemensamma räddningsnämnden 2012 var att, i Tierps och Östhammars 
kommuner, höja kompetensen, höja standarden på räddningsmateriel samt höja standarden på 
räddningsfordon. Till det uppdraget fördes ekonomiska medel eftersom det var en tydligt uttalad 
ambitionsökning. Nivån på kommunbidraget höjdes i tre steg för att vara i takt med 
investeringarna som genomfördes. Räddningsnämnden har tidigare rapporterat att de tre 
uppdragen är utförda och att den högre nivån nu upprätthålls i löpande verksamhet.  
 
Beträffande kostnader för tjänstepersoner och lokalhyror i Uppsala konstaterar nämnden att 
dessa inte förändrats anmärkningsvärt sedan 2012 samt att de tre kommunernas verksamheter 
hade sina budgetar i balans vid sammangåendet.  
 
Beträffande demokratisk påverkan är det respektive kommunfullmäktige som beslutar om 
handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet 
och räddningstjänst. Handlingsprogrammet tas fram i en omfattande process och anger målen 
för den gemensamma räddningsnämndens verksamhet för de kommande fyra åren. Nämnden 
avstår från att själva bedöma sin sammansättning men har inte heller funnit anledning till att 
ifrågasätta densamma.  
 
Nämnden noterar att den brandförebyggande verksamheten inte nämnts i motionen men vill 
avslutningsvis lyfta fram den utveckling som genomförts inom tillsynsverksamheten.  
 
Räddningsnämnden bedömer sammanfattningsvis att räddningstjänsten fungerar bättre idag än 
vad den gjorde vid starten år 2012.  
 
För räddningsnämnden  
 
 
 
Patrik Kjellin, ordförande  



 
 

 Motion om utträde från 
den gemensamma räddningsnämnden 

 
Östhammars kommun ingår sedan den 1 januari 2012 i en gemensam räddningsnämnd tillsammans med 
Tierps och Uppsala kommuner. Sedan bildandet av räddningsnämnden har nämnden genomfört en rad 
försämringar av brandförsvaret i de tre kommunerna. 
 
Den egna larmcentralen har lagts ned, och numera sköts verksamheten istället från Storstockholms 
räddningscentral. Dessutom har deltidsbrandstationerna i Järlåsa, Knutby, Skyttorp och Skärplinge fått 
neddragningar med 40 procent av räddningspersonalen. 
 
I Östhammars tätort har de åtta heltidbrandmännen blivit fyra, som kompletteras med deltidsbrandmän. 
Personal har också sagt upp sig för att inte behöva ta ansvar för den ogenomtänkta och illa planerade 
omorganisationen. 
 
Trots neddragningarna har det inte blivit en kostnadseffektiv lösning. Kostnaderna för Östhammars 
kommun har i själva verket ökat med flera miljoner kronor. Den dominerande kommunen i samarbetet, 
Uppsala, är huvudsäte för nämnden och styr verksamheten. Följden av detta har blivit skenande 
kostnader för tjänstemän och lokalhyror i Uppsala. 
 
Väljarna i Östhammars kommun har dessutom mycket begränsat inflytande över den gemensamma 
räddningsnämnden. Kommunen har endast två ledamots- respektive ersättarplatser i nämnden. Detta 
innebär att endast ett litet fåtal partier får möjlighet att delta i de beslut som fattas. 
 
Övriga demokratiskt framröstade partier i kommunfullmäktige har mycket små möjligheter att påverka 
besluten. Avtalet mellan de olika kommunerna försvårar för den enskilda kommunens fullmäktige att 
fatta viktiga beslut om räddningsverksamheten. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
 

• att Östhammars kommun säger upp avtalet om den gemensamma räddningsnämnden med 
Tierps och Uppsala kommuner 

 
• att Östhammars kommun bedriver räddningstjänst i egen regi 

 
Östhammar den 28 september 2015 
 
Joakim Andersson, Martin Wahlsten, Linn Myhrberg, Peter Brandt 
 
ledamöter (SD) Östhammars kommunfullmäktige 
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