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Medborgarmotion beträffande dygnet runt-bemanning på Östhammars 
brandstation 

 
Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
att besvara medborgarmotionen enligt bilaga 
 
Sammanfattning 
En medborgarmotion beträffande dygnet runt-bemanning på Östhammars brandstation har 
inkommit till Östhammars kommun. Enligt Östhammars kommuns rutiner bereder ansvarig 
nämnd ärendet.  
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Östhammars kommun 
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Svar på medborgarmotion beträffande dygnet runt-bemanning på 
Östhammars brandstation 

Den gemensamma räddningsnämnden ansvarar, enligt avtal och reglemente, för de 
åligganden som enligt lagen om skydd mot olyckor åvilar Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner. Lagen anger i portalparagrafen att den 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. Vidare anger 
lagen att kommunerna ska ha ett handlingsprogram som anger målet för kommunens 
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 
räddningsinsatser.  
 
I arbetet med nuvarande handlingsprogram och verksamhetsplan har en samlad 
bedömning av invånarantal, riskbild, tid till förstärkande räddningsresurser och behov 
av ledningsresurser gjorts. Arbetet resulterade i Uppsala brandförsvars befintliga 
operativa organisation. Med 17 brandstationer och fem räddningsvärn bedömer 
nämnden att ett tillfredsställande och likvärdigt skydd finns i nämndens geografiska 
område. Vid den statliga tillsynen, som utförs av länsstyrelsen, har inga brister i den 
operativa förmågan identifierats. 
 
Den gemensamma räddningsnämnden har under 2018 låtit ta fram en reviderad 
riskanalys för sitt geografiska område. Den kommer att ligga till grund för arbetet med 
förslag till nytt handlingsprogram. I arbetet med det nya programmet kommer 
räddningsnämnden att analysera och värdera om den befintliga organisationen ska 
förändras på något sätt. Medborgarmotionens intention att ha en god 
räddningstjänstförmåga är en naturlig del i arbetet med handlingsprogrammet och 
nämndens verksamhetsplan. Hittills i arbetet har dock inte räddningsnämnden sett 
behov av förändringar vad gäller bemanningen på Östhammars brandstation. Arbetet 
kommer med nytt handlingsprogram kommer dock att pågå under våren 2019, och 
förslag kommer lämnas till de tre kommunerna för beslut i respektive 
kommunfullmäktige i december 2019. 
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