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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Delårsuppföljning mars/april 2020  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden  beslutar 

1. att fastställa delårsuppföljningen mars/april 2020.  

 

 

Ärendet 
Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till 
kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner. 
Nettokostnad och resultat i tkr: 

 Nettokostnad Budget Resultat 

Räddningsnämnden  55 319 56 874 1 555 

   varav Tierp  6 417  6 598 180 

   varav Uppsala  42 264 43 452 1 188 

   varav Östhammar  6 638 6 825 187 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-09 

Delårsuppföljning mars/april 2020 

 

Räddningsnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden  2020-04-09 RÄN-2020-00060 
  
Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson Mikael Lundkvist 
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Delges  
Tierps kommun  
Uppsala kommun  
Östhammars kommun 
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Brandchef  
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2020 jan-mars Netto-
kostnad*

Budget Resultat

Räddningsnämnden 55 319 56 874 1 555
varav Tierp 6 417 6 598 180
varav Uppsala 42 264 43 452 1 188
varav Östhammar 6 638 6 825 187

* exklusive semesterlöneskuldsförändring
belopp i tkr

Nettokostnad

2020 Prognos Budget Resultat

Räddningsnämnden 227 496 227 496 0
varav Tierp 26 390 26 390 0
varav Uppsala 173 807 173 807 0
varav Östhammar 27 300 27 300 0

belopp i tkr

Helårsprognos

Analys av marsbokslutet

Nämnden följer budget med ett mindre överskott på
1 555 tkr. 
För perioden har Covid-19 inte haft några 
ekonomiska följder eller större verksamhetspåverkan. 
Tillsynsverksamhet bedrivs i mindre omfattning än 
planerat, och efterfrågan på brandskyddsutbildning 
har minskat. 
Verksamheten har i stort bedrivits både till omfattning 
och kvalité enligt Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Analys helårsprognos

Helårsprognosen följer i stort budget med något 
mindre intäkter och kostnader. Intäkter för tillsyn 
och utbildningar beräknas minska med cirka 2 mnkr 
på grund av Covid19. Kostnaderna anpassas till de 
minskade intäkterna. 
Säkerheten i prognosen bedöms till -2 000 tkr till 
+2 000 tkr. Prognososäkerheten beror till stor del 
på osäkerheten om hur Covid-19 utvecklar sig i 
samhället.

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 18 000 tkr
vilket följer nämndens investeringsbudget.
Övervägande del av investeringarna är brandfordon 
och brandmateriel. Nämnden har en god status på 
brandfordon och materiel för att möjliggöra eff ektiva 
räddningsinsatser.



1. Kortfattat om hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19.  

Den utryckande verksamheten prioriteras, och förmågan att genomföra räddningsinsatser 
har inte påverkats. 

Utbildnings- och övningsverksamhet prioriteras utifrån de krav som finns i arbetsmiljö-
verkets föreskrifter, och metodiken har anpassats för att undvika smittrisker. 

Endast verksamhetskritiska tillsyn genomförs. Remisser och tillståndsärenden kan 
hanteras på distans. 

Efterfrågan på brandskyddsutbildningar för externa aktörer har minskat. 

2. De största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av 
spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal. 
Den allvarligaste konsekvensen av Covid-19 kan bli att kommuninvånare inte får tillräcklig 
hjälp vid bränder och andra olyckor. Vid en ökad spridning av Covid-19 som leder till 
många sjukskrivna medarbetare och till exempel större skogsbränder som under 2018 så 
är sannolikheten att räddningstjänsten klarar av att hantera situationen mycket liten. 
Särskilt om man inte kan få hjälp från andra kommuner inom landet eller från andra 
länder. 

Bedömningen för närvarande är att nämnden klarar av att säkerställa räddningstjänsten 
under året så inte kommuninvånare drabbas. En fortsatt spridning av Covid-19 för-väntas 
inte ge några större ekonomiska konsekvenser för nämnden. Det allvarliga är om 
spridningen påverkar räddningstjänstförmågan negativt, att brist på personal försämrar 
möjligheterna att rädda liv, hälsa, egendom och miljö. 

3. Åtgärder för att hantera avvikelserna samt minska konsekvenserna av 
covid-19 på verksamheten. 

Uppföljning av Covid-19, påverkan på verksamheten
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Resultaträkning
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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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Förenklad marsuppföljning 2020 

 

Bokslut per mars 
Nämnden följer budget med ett mindre överskott på 1 mnkr. För perioden har Covid19 
inte haft några ekonomiska följder eller större verksamhetspåverkan. 
Tillsynsverksamhet bedrivs i mindre omfattning än planerat, och efterfrågan på 
brandskyddsutbildning har minskat. Verksamheten har i stort bedrivits både till 
omfattning och kvalité enligt Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2020 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Prognos per mars 
Helårsprognosen följer i stort budget med något mindre intäkter och kostnader. 
Intäkter för tillsyn och utbildningar beräknas minska med cirka 2 mnkr på grund av 
Covid19. Kostnaderna anpassas till de minskade intäkterna. Prognososäkerheten beror 
till stor del på osäkerheten om hur Covid19 utvecklar sig i samhället. 

Investeringar 
Planerade investeringar bedöms kunna genomföras under året. 

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Kommunbi dr ag Per i odens utfa l l Per i odens utfa l l

Belopp i miljoner kronor 2020 202001-202003 201901-201903

Politisk verksamhet (1) 1 0 0

Infrastruktur, skydd m.m (2) 173 1 -1

Övriga verksamheter 0 0 0

Nämnden to ta l t 174 1 -1

Nämndbudget He l år spr ognos Avvi k e l se

2020 2020

Intäkter1 241 239 -2

Kostnader1 -241 -239 2

Resul tat 0 0 0

1 Exklusive nämndinterna poster

KF -budget Per i odens utfa l l He l år sprognos

2020 202001-202003 2020

Invester i ngar 18 4 18

Prognos- Pr ognos-

fö r sämr i ng för bättr i ng Mi n Max

Pr ognososäk er het 2 2 -2 2

Prognosspann

Resul tat per  mar s

Nämnd  Datum: Nämndbehandlad/nämndbehandlas: 
Räddningsnämnden 2020-04-08 2020-04-29 

Handläggare:  Version: 
Elisabeth Samuelsson, Mikael Lundkvist  
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V I SAMVERKAR I  EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND 
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