
Bilaga 7, KF 127/2018 
Sidan 1 av 4



 

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se  

www.uppsala.se 

 

 

 

 

 

 Handläggare: Datum: Diarienummer: 

 Anders Ahlström 2018-08-15  

 

 

 Kommunstyrelsen, Östhammars kommun 

  

  

 

 

 

 

Underlag beträffande motion, dnr KS-2018-180-1 

Följande underlag lämnas beträffande den motion som Ingemar Adén, Lokalpartiet BoA, inlämnat till 

Östhammars kommun.  

 

 

 

Beträffande frågeställningen i motionen 

 

Fråga. Vad har räddningsnämnden tagit för beslut gällande bemanningen på Östhammars 

brandstation, när 2 människor har omkommit i en brand i Östhammars tätort 2017. 

Räddningsnämnden har beslutat att ambitionsnivån för bemanningen av Östhammars brandstation ska 

vara ett brandbefäl och fyra brandmän i beredskap dygnet runt, ytterligare ett brandbefäl och två 

brandmän dagtid vardagar samt ett brandbefäl nivå 2. Dagtidsresursen om tre personer kan nyttjas i 

hela brandförsvarets område.  

 

Nämnden fattar beslut beträffande dimensionering av räddningstjänst baserat på den riskanalys som 

ligger till grund för handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (om-

fattande bland annat invånarantal och olycksstatistik) samt underlag beträffande körtider inom och 

mellan de olika brandstationernas primära utryckningsområden.  

 

Bemanningen bedöms vara väl tilltagen utifrån beslutsunderlagen. Bedömningen är gjord ur ett lokalt 

perspektiv men även ur ett helhetsperspektiv. Att beskriva räddningstjänstens förmåga utifrån en 

enskild brandstation ger inte en bild av systemets samlade förmåga. Bemanningen av Östhammars 

brandstation bidrar bland annat till att ett antal materieldepåer underhålls på orter där brandförsvaret 

inte har brandstationer. Ett brandbefäl nivå 2 innebär en bättre arbetsmiljö för våra brandbefäl på 

deltidsbrandstationerna i området vid större eller mer komplexa insatser.  

 

Som jämförelse kan noteras att bemanningen som idag finns på Östhammars brandstation överstiger 

den som finns på orterna Almunge, Björklinge, Gimo, Storvreta, Söderfors och Österbybruk.  
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Uppföljning av räddningsinsatser genomförs alltid. Dödsbränder är naturligtvis alltid tragiska och ett 

av räddningsnämndens högst prioriterade områden att arbeta med, såväl förebyggande som 

avhjälpande. Det är dock ett område med många och komplexa komponenter som gör att det inte alltid 

går att dra säkra slutsatser om hur räddningstjänstens förmåga hade inverkat på den enskilda 

händelsen.  

 

 

 

Beträffande kostnadsjämförelsen i motionen 

 

När brandstationen var bemannad dygnet runt, var årskostnaden på 16 miljoner, ju har vi en 

”obemannad” brandstation för en kostnad på 22 miljoner.  

 

Förutom en årlig kompensation med index, för att behålla den ambitionsnivå som fanns när samarbetet 

inleddes, togs vid inledandet av samarbetet beslut om att höja kommunbidraget med cirka 18 %, 

utspritt över de första tre åren. För de pengarna genomfördes en mycket stor satsning på kompetens-

höjning av personalen i tidigare Räddningstjänsten Norduppland samt en rejäl ökning av standarden på 

såväl fordonsflottan som räddningsutrustning och skyddsutrustningen.  

 

Det nuvarande kommunbidraget omfattar även hyreskostnader för brandstationerna. De kostnaderna 

låg tidigare i respektive kommun och syntes då inte som en kostnad för dåvarande räddningstjänst-

förbund.  

 

Vidare ökar hyreskostnaderna vid nybyggnation av brandstationer, som exempelvis i Gimo. Det förut-

sätter dock att avtal om detta tecknas mellan kommunerna.  

 

Beträffande påståendet om ”... en ”obemannad” brandstation...” bör det sägas att våra deltidsbrand-

stationer är en fantastisk samhällsresurs och våra medarbetare som bemannar dessa både har ett 

genuint engagemang och gör bra räddningsinsatser. Kostnaden som motionen refererar till är en del av 

samarbetets totala kostnader för 17 brandstationer, fem räddningsvärn, materieldepåer samt en del av 

Sveriges största räddningscentral.  

 

Västmanlandsbranden 2014, och även årets större bränder, visar tydligt på vikten av goda samarbeten 

beträffande räddningstjänst. Genom att samarbetet mellan Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 

har ett starkt brandförsvar skapats. Brandförsvaret samarbetar gränslöst med samtliga omkring-

liggande räddningstjänster och direkt med sex andra räddningstjänster om larm och ledning. Det 

skapar förmåga att hantera större och komplexa händelser, såväl inom eget område som andras 

områden.  
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Beträffande kravet i motionen 

 

Lokalpartiet BoA kräver att Östhammars brandstation bemannas hela dygnet och att samtliga 

resurser återgår till Östhammars brandstation.  

 

Brandstationen i Östhammar är idag bemannad dygnet runt med två brandbefäl och fyra brandmän. 

Under dagtid i veckorna tillkommer ytterligare ett brandbefäl och minst två brandmän.  

 

Kravet saknar faktabaserat stöd från riskanalys och körtidsanalyser. Dagens bemanning bedöms 

erbjuda ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 

 

I tjänsten, dag som ovan  

 

 

 

Anders Ahlström, brandchef 
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