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Utredning angående alternativa driftformer för räddningstjänst
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INLEDNING 
Kommunstyrelsen har i samband med beslutet om strategisk plan för 2013-2015 
även beslutat att frågan om räddningstjänstens framtida utveckling ska utredas. Sala 
kommun har idag ett räddningstjänstavtal tillsammans med Heby kommun. Detta 
avtal har sagts upp och löper ut 2013-12-31. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/45/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
"Räddningstjänstens framtida utveckling" 
Bilaga KS 2013/45/2, skrivelse från räddningstjänsten Sala-Heby
minnesanteckningar 

Kerstin Olla Stahre och Bo Söderlund föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fortsätta bedriva räddningstjänsten i den form som den bedrivs idag, 
att teckna nytt avtal med H e by kommun, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja rekrytering av ny 
räddningschef. 

Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fortsätta bedriva räddningstjänsten i den form som den bedrivs idag, 

att teckna nytt avtal med H e by kommun, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja rekrytering av ny 
räddningschef. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2013/45/1 2013-02-11 

SALA KOMMUN · 
Kommnnstvrelsens förvallning 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kerstin Olla Stahre 

Kommunstyrelsen !Ink 2013 -02- 1 1 
' 

Räddningstjänstens framtida utveckling 

Kommunstyrelsen har i samband med beslutet om strategisk plan för 2013-2015 
även beslutat att frågan om räddningstjänstens framtida utveckling ska utredas. Sala 
kommun har idag ett räddningstjänstavtal tillsammans med Heby kommun. Detta 
avtal har sagts upp och löper ut 2013-12-31. 

En övergripande förstudie har genomförts där kommuncheferna i Sala och Heby 
tillsammans med Räddningstjänsten besökt olika räddningstjänstorganisationer i 
närområdet för att titta på alternativa möjligheter till nuvarande verksamhet. 
Utredningsarbetet har i sin helhet genomförts genom möten mellan tjänstemän i de 
olika organisationerna. 

De räddningstjänstverksamheter som besökts är; 
• Uppsala Brandförsvar 
• Målardalens Brand- och Räddningsförbund 
• Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Minnesanteckningarna från de olika studiebesöken, förda av räddningschef Bo 
Söderlund, bifogas tillsammans med räddningschefens sammanfattning av tänkbara 
för- och nackdelar med att låta nuvarande verksamhet ingå i annan organisation. 

Den samlade bedömningen är att det utredningarbete som hittills genomförts har 
haft ett stort värde för den nuvarande organisationen. Dels har det gett en bild av 
och perspektiv på den egna verksamheten och dess brister och förtjänster. Dels har 
studiebesöken öppnat möjligheter för att ytterligare fördjupa samverkan med andra 
aktörer i händelse av att verksamheten drivs vidare i egen regi. 

Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till om verksamheten ska drivas vidare så 
som tidigare och att i så fall påbörja arbetet med att rekrytera ny räddningschef 
samt teckna ett nytt avtal med H e by kommun. Noteras att Heby kommun förordar 
denna lösning. 

Om kommunstyrelsen i stället beslutar att verksamheten ska organiseras i annan 
form, lämpligen då genom att ingå i någon av ovan nämnda organisationer, behöver 
ett fördjupat utredningarbete ske. I detta skede bör i så fall den politiska nivån 
ansluta. Troligtvis behöver även viss extern utredningskompetens anlitas. 

Aktbilaga 
'S 



Av den förstudie som genomförts framgår inget som tyder på att Sala kommun 
skulle ha mycket att vinna på att avveckla den egna verksamheten och i stället lösa 
räddningstjänstfrågan tillsammans med andra kommuner. Nuvarande 
räddningstjänstorganisation har idag en bred samverkan med samtliga ovanstående 
aktörer. Detta samtidigt som nuvarande verksamhet bedöms som väl fungerande 
och med hög kundnöjdhet, gör att undertecknads bedömning är att det bästa är att 
fortsätta att driva verksamheten på nuvarande sätt. 

Kerstin miStat:re 
Tf kommunchef 
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SALAKOM 
Kommunstvrelsens förvaltning 

RÄDDNINGST)ÄNSTEN SALA-HEBY 
Bo Söderlund 

Ink. -02- 1 1 

Minnesanteckningar från besök vid Uppsala Brandförsvar för 
inledande diskussion om fördjupad samverkan, 2013-01-22. 

Mötet skedde på Victoriaanläggningen och närvarande var från Uppsala 
Brandsförsvar brandchef Anders Ahlström, bitr. brandchef Anders Friborg och 
ekonomichef Mikael Lundqvist. 

Från Sala H e by deltog kommuncheferna Kerstin Olla Stahre och Peter Lund samt rch 
Bo Söderlund samt stf rch:er Ove j ansson och Dick Forsberg. 

Inledningsvis höll Anders A en information om den gemensamma 
räddningsnämnden, det nya gemensamma brandförsvaret, di v. fakta kring 
brandförsvaret, den förebyggande verksamheten och organisationens uppbyggnad. 
Den gemensamma räddningstjänsten mellan Uppsala, Östhammar och Tierp 
kommuner har varit igång i ett år och mycket har inte kommit igång efter denna 
omstart. 

Brandförsvaret består av kommunerna Uppsala, Östhammar och Tierp. Östhammar 
och Tierp var tidigare organiserade i Nordupplands Räddningstjänstförbund. Den 
politiska ledningen utövas av en gemensam nämnd med 9ledamöter från Uppsala, 2 
från vardera av de andra 2 kommunerna, d.v.s. 13 ledamöter och lika många 
ersättare. U (Uppsala) är värdkommun. De har ca lO möten per år. Ägarsamråd sker 
minst l gång per år. Organisationen har varit igång sedan årsskiftet för ett år sedan. 

Den gemensamma organisationen består av 400 medarbetare (102 hos oss), 17 
brandstationer varav 3 heltidsbemannade (l hos oss), 12 med deltid (6 hos oss) och 
2 med både hel och deltid (ingen hos oss). Man har totalt ca 100 fordon (25 hos oss). 

Materielstandarden var lägre i Ö (Östhammar) och T (Tierp) avseende fordon och 
div. övrig materiel. Dessa har fått betala 5 mkr utöver kommunavgifterna för att 
hamna på samma standard. Ett 80-tal deltidsbrandmän och befäl saknade utbildning 
iÖochT!!!! 

Kommunavgifterna är 120 mkr för U, 20 mkr vardera för Ö och T. 

SALAKOMMUN 
Räddningstjänsten Sala-Heby 

Väsbygatan l 
733 38 Sala 

Besöksadress: Väsbygatan 1 
Växel: 0224-55180 

raddnln gstjansten@sala.se 
www.sala.se 

Bo söderlund 
Räddningschef 

Bo.Soderlund@sala.se 
Direkt: 0224-55181 



Räddningstjänsten Sala-Heby 

Från Sala Heby hade vi förberett ett antal frågor och de viktigaste redovisas nedan. 

Styrning, ledning, mm. 

Uppsala Brandförsvar är fortfarande en kommunal förvaltning. Politisk styrning och 
ledning gäller utifrån Uppsalas värderingar i egenskap av värdkommun. Ersättning 
sker från brandförsvarets budget till Uppsala kommun för viss personal- och 
ekonomihantering samt juridiskt bistånd. 

Operativ verksamhet. 

Regional räddningschef i beredskap för länet finns på ungefär samma sätt som i 
Västmanland. 

Brandingenjör i jour finns. Vår motsvarighet är lokal räddningschef i beredskap. 
skillnaden att ha brandingenjören i jour mot i beredskap innebär ganska stora 
skillnader. Nätterna räknas som arbetstid och leder till att fler personer krävs för att 
upprätthålla funktionen. Även pensionsförmånerna blir avsevärt dyrare. 58 år mot 
normala 65 år. 

Insatsledare (IL) i jourtjänst finns i U och i beredskap för Ö och T. Ö och T delar på 
funktionen och avståndet och vägkvalitet medför att det är snabbare att skicka IL 
från U via E 4:an. Det innebär en avsevärt längre inställelsetid för räddningsledaren 
än vad vi godtar i Sala. Vår funktion har beredskap i hemmet mellan kl. 20.30-
07.30 och måste bo inom en inställelsetid om 3 minuter. 

l U finns 3 heltidbemannade stationer vilket är en hög ambitionsnivå. Inom Ö och T 
råder motsatt förhållande. Kommunerna är av Salas storlek men har en 
heltidsbemanning på skift med en styrkeledare (SL) och en brandman heltid (BmH). 
Vårt skift består av SL och 3 BmH. 

Övningsprogram utarbetas centralt och varm rökövning sker i U för alla. I övrigt 
sker övningarna på resp. station. 

Uppsala brandförsvar har bra befälsövningar i sin Victoriaanläggning. Om inte 
prisbilden är för hög finns intresse för oss att utbilda befäl där. 

Olycksförebyggande verksamhet. 

Samordnare för risk och säkerhetsarbete enligt lag om skydd mot olyckor i 
respektive kommun ligger inte hos brandförsvaret. Det råder samma förhållande 
hos oss. Det förfaller nog ändå så att detta inte är lika väl utvecklat som hos oss. 

Brandskydds- och sjukvårdsutbildning av kommunernas verksamhet fungerar till 
viss del i U och betydligt sämre i Ö och T. 

Plansamverkan i de 3 kommunerna kan förbättras. 

Övrigt. 

Varje kommun står för sina brandstationer. 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

Det finns 2,5 tjänster för fordonsunderhållet Man bedömer att våra fordon inte 
ryms i denna organisation utan personell förstärkning. 

Övrigt. 

Kostnadsnivån i Ö och T verkar hög utifrån den verksamhet som finns i dessa 
kommuner. 

Avgiften för Ö och T ligger för 2013 på 20 mkr per kommun. Detta är nästan exakt 
på samma nivå som Sala kommun. 

För samma summa ingår inte lokalt: 

• Tjänst som räddningschef 

• Tjänst som stf räddningschef samt chef för o lycksförbyggande avdelningen. 

• Tjänst som stf räddningschef samt chef för skadeavhjälpande avdelningen. 

• Tjänst som brandinspektör. 

• Ovanstående 4 personers lokala chefsberedska p. 

• 2 av 4 insatsledare i beredskap. 

• 2 heltidbrandmän i skifttjänst 

• Assistent 

• Verkmästare. 

Det ligger en rejäl utmaning för Uppsala att kompensera allt detta med de stora 
geografiska avstånden. 

Avståndet mellan Uppsalas huvudbrandstation och stationen i Sala är exakt 7 mil. En 
logisk slutsats är att den kunduppsökande verksamheten inte kan ske som idag i och 
med att mycket arbetstid åtgår till resan. 

Taxan för externa tjänster tillämpas lika i de 3 kommunerna. Prisnivån är utifrån ett 
storstadsperspektiv ganska främmande för Sala Heby. Tillsyneavgifterna för 
brandtillsyn och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor är ca 3 ggr högre än vår. 
Avgiften för falska automatiska brandlarm är 59 %högre. 

Vid anslutning av ett nytt automatiskt brandlarm med direktutlarmning av 
räddningstjänsten uttas en anslutningsavgift om 28,232 tkr. Fortsättningsvis uttas 
en årlig avgift om 17,917 tkr. Räddningstjänsten Sala Heby tar inga sådana avgifter. 

För Lokalförvaltarna i Sala kommun skulle en årsavgift om 753 tkr utgå årligen för 
kommunens egna brandlarm. Motsvarande summa skulle bli 233 tkr för H e bys 
fastighetsförvaltare. Prisskillnaderna gäller för både offentlig och privat verksamhet 
och det kan antas att en negativ reaktion kommer att märkas. 

l detta läge har inte undersökts vilken löneskillnad som föreligger för likartade 
befattningar. Det kan antas att Räddningstjänsten Sala H e by inte är löneledande i 
någon befattning. 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

Generellt upplevs som att Uppsalas, Tierps och Östhammars räddningstjänst inte 
har organisatoriskt "landat" ännu. Ett år är för kort tid för att utveckla och bygga 
upp service och organisation. Räddningstjänsten Sala Heby har haft 30 år på sig att 
"finslipa" sin verksamhet. 

Ett intressant samverkansområde är att ev. få ta del av Uppsalas koncept för 
befälsutbildning. 

Bo Söderlund 

Minnesanteckningar från besök vid Mälardalens Brand och 
Räddningsförbund. för inledande diskussion om fördjupad 
samverkan, 2013-01-29. 

Mötet skedde på brandstation Vallby Västerås och närvarande var från MBR var 
förbundschef Åke Broman samt stf räddningscheferna Per Vikner och Håkan Fehne .. 

Från Sala Heby deltog kommuncheferna Kerstin Olla Stahre och Peter Lund samt rch 
Bo Söderlund samt stfrch:er Ove j ansson och Dick Forsberg. 

Inledningsvis höll ÅB en information om organisationens uppbyggnad. Den 
gemensamma räddningstjänsten mellan Västerås, Hallstahammar och Surahammar 
kommuner har varit igång i drygt 10 år. 

Den gemensamma organisationen består av 171 medarbetare (102 hos oss), 2 
heltidsbemannade brandstationer i Västerås (1 hos oss), 5 med deltid (6 hos oss). 
Personalen består av 81 heltidsanställda varav 77 av dessa är i utryckningstjänst, 4 i 
administrativ anställning samt 90 R! B-anställda (deltid). 

MBR äger en heltidsstation (Bjurhovda) och en RIB-station (Hallstahammar).l 
övrigt hyrs de av resp. kommun. 

Innevånarantalet är 140000 i Västerås, 15000 i Hallstahammar och 9000 i 
Surahammar. 

Kommunavgifterna är tillsammans 81,5 mkr exkl. pensionsavsättningar. Intäkterna 
är 12,6 mkr. Percapita avgiften är låg och ligger på knappt 500 kr /inv. Likställighet 
mellan medlemskommunerna kommer troligen att ske under en övergångstid. 

MBR har tidigare gjort samverkansutredning med Sala H e by och Eskilstuna. 
Förfrågan kring detta har ställts till Enköping samt man har lämnat offert på 
Fagersta räddningstjänst. Inget har lett till ny medlem i förbundet. 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

Från Sala Heby hade vi förberett ett antal frågor och de viktigaste redovisas nedan. 

Styrning, ledning, mm. 

MBR är organiserat som kommunalförbund och den politiska ledningen utövas av 
en förbundsdirektion med 9ledamöter. Direktionen har ett beredningsutskott som 
består av ordfärnaden som också är kommunalråd i Västerås stad, KS-ordförandena 
från Hallstahammar och Surahammar samt en moderat Västeråspolitiker. 
Därutöver finns 5 ordinarie ledamöter varav 3 är från Västerås och en från vardera 
Hallstah. och Surah. 

Operativ verksamhet. 

Det skadeavhjälpande handlingsprogrammet utarbetas av MBR och samråds med 
medlemskommunerna. 

Regional räddningschef i beredskap för länet finns där även Avesta och Hedemora 
kommuner ingår. 

Brandingenjör i beredskap finns. Vår motsvarighet är lokal räddningschef i 
beredskap. 

Inre befäl finns organiserad i anslutning till sos-centralen (denna funktion utförs av 
vår lokalarch-beredskap i normalläget). 

Insatsledare (IL) i jourtjänst finns på Vallbystationen. Vår funktion har beredskap i 
hemmet mellan kl. 20.30- 07.30 och måste bo inom en inställelsetid om 3 minuter. 

4 skift med styrkeledare och brandmän finns på heltidsstationerna Vallby och 
Bjurhovda. 

Samtliga deltidsstationer har bemanning en styrkeledare och 4 brandmän. FIP 
(förstainsatsperson) finns organiserad på samtliga deltidsstationer. 

IVPA har både i Västerås och Hallstahammar ett politiskt motstånd. Man vill ha 
ersättning från landtinget för uppdraget. Surahammar har haft detta uppdrag innan 
anslutningen till MBR och finansierar detta utanför medlemsavgiften. För Salas 
vidkommande så handlar det om så liten summa att den politiska bedömningen om 
kommuninnevånarnas bästa har betytt mer. 

Olycksförebyggande verksamhet. 

Det skadeavhjälpande handlingsprogrammet utarbetas av resp. medlemskommun 
och samråds med MBR. 

MBR svarar för att förebygga bränder via myndighetsutövning. O lycksutredning av 
brand sker av MBR. För övriga olyckor är det upp till medlemskommunerna att 
utreda detta. 

För brandtekniskt bistånd vid bygglov utgår ingen ersättning. 

Beslut om särskild tillsyn av flerbostadshusens vind, trapphus och källare finns. I 
vårt fall sker det först efter beställning av fastighetsägarna. Sådan finns hos de 
större sådana. 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

Brandskyddsutbildning enligt avtal sker endast mot bostadsbolaget Mimer. I övrigt 
har medlemskommunerna avtalat med privata företag. Det finns inget uppdrag om 
sjukvårdutbildning av kommunernas anställda. 

Övrigt. 

Fordonsservice sköts av Arvers Lastvagnar AB. 

I Västerås kommun finns 2 heltidsstationer i Västerås och en deltidsstation i 
Skultuna. Tidigare fanns deltidsstationer även i Tillberga och i Orresta. Dessa har 
lagts ner. Avstånden ut till kommungränserna är 1,5- 2,5 mil. I stor omfattning sker 
utryckningen från Västerås där inte avtal tecknats med grannars räddningstjänst 
Enligt undertecknads uppfattning finnas en jämnare fördelning av Salas 4 stationer 
och där 3 av dessa är placerade på landsbygden för att tidigare kunna påbörja en 
insats. En direkt jämförelse av förhållandet mot Sala kommun vore att behålla 
stationen i Sala och Ransta och lägga ner Hedåker och Mö klinta. 

Avståndet mellan MBR:s huvudbrandstation och stationen i Sala är exakt 3,9 mil. En 
logisk slutsats är att den kunduppsökande verksamheten inte kan ske som idag, i 
och med att mycket arbetstid åtgår till resan. 

Åke B hävdar att deras erfarenhet av behovet av nära och lokalt anpassad service är 
överdriven. Ett incitament är att f.d. räddningschefen i Surahammar till att börja 
med efter inträdet i MBR var placerad 2-3 dagar i veckan i Surahammar. Behovet 
bedömdes så lågt att hela arbetstiden förlades till Västerås. Det kan antas att 
behovet upplevs större i Sala Hebyområdet med 2 kommuner och 35000 än i 
Surahammar. 

Modern brandingenjörskompetens inom den förebyggande verksamheten finns inte 
idag hos Räddningstjänsten Sala H e by. Denna kommer kanske mest till sin rätt när 
det gäller awikande komplicerade byggnation er. Dessa är inte så vanliga inom Sala 
och Heby kommuner. 

Samtliga dagtidstjänster i Hallstahammar ( 4 st l och i Surahammar (2 st l har förlagts 
till Västerås. Det blev 3 personer från Hallstahammar då en person valde att säga 
upp sig. Det kan nog inte antas att man kan göra så fullt ut inom Sala Hebyområdet, 
men en reducering av närservicen är ofrånkomlig om det hela skall ha någon effekt. 

Taxan för externa tjänster tillämpas lika i de 3 kommunerna. Prisnivån är utifrån ett 
storstadsperspektiv ganska främmande för Sala Heby. Tillsyneavgifterna för 
brandtillsyn och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor är ca 2 ggr högre än vår. 
Vår prisnivå är jämförbar med Köpings och Avestas. 

Avgiften för falska automatiska brandlarm tillämpas av MBR på ett annat sätt. De 
har en fast årlig avgift som inkluderar 3 utryckningar. För utryckningar utöver detta 
utgår kostnad per larm. Räddningstjänsten Sala Heby debiterar 4085 kronor vid 
varje larm. Vid jämförelse 2012 på de kommunala larmen mellan båda taxorna, har 
den kommunala kostnaden som vi debiterat för falska automatiska brandlarm 
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Räddningstjänsten Sala~Heby 

uppgått till57190 kronor. Samma utfall enligt MBR:s taxa blir ca 330 tkr. Synpunkt 
på taxans utformning finns hos oss där den som sköter sin anläggning och inte 
orsakar några falsklarm ändå måste betala en summa. 

Alla människor i samhället har enligt lagen om skydd mot olyckor rätt till ett 
likvärdigt skydd. Räddningstjänstförhållandena och kostnaderna varierar utifrån 
kommunens yta, befolkning och befolkningens fördelning över kommunytan. Sala 
kommun har en yta om 1166 kvkm på vilken det bor ca 21500 personer. Västerås 
har en yta om 958 kvkm som det bor 140000 personer på. Hallstahammar har en yta 
om 170,7 kvkm med ca 15000 innevånare. Surahammars kommun har en yta om 
343,8 kvkm och en befolkning om 9000 innevånare. Västerås kan naturligtvis hålla 
en låg avgift percapita på ett så stort befolkningsunderlag. Hallstahammars och 
Surahammars kommuner är ytmässigt extremt små och är kommuner man 
bemannar med deltidsorganisation. En eller 2 stationer i dessa små kommuner ger 
ändå en hygglig insatstid. Av denna orsak är kostnaden percapita relativt lika låg 
även i dessa 2 kommuner och en helt likställd kostnad blir betydligt lättare att 
administrera i förbundet Salas förhållanden är helt olika dessa 3 kommuner och 
skall kostnaden ner på samma nivå måste hälften av vår nuvarande kostnad 
rationaliseras bort 

l detta läge har inte undersökts vilken löneskillnad som föreligger för likartade 
befattningar. Det kan antas att vissa befattningar är relativt lika medan vissa andra 
ersätts betydligt högre i M B R. Detta gäller främst befäl på både hel~ och deltid. 

Det finns redan idag en stor ömsesidig operativ samverkan via avtal. Samverkan 
inom o lycksförebyggande verksamhet är väsentligt sämre utvecklad. Detta är ett 
förbättringsområde om ömsesidigt intresse finns. 

Bo Söderlund 

Minnesanteckningar från besök vid Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund. för inledande diskussion om fördjupad 
samverkan, 2013-02-05. 

Mötet skedde på brandstationen i Avesta och närvarande var från SDR var 
räddningschef Mats Jansson samt stf räddningschef Lars Westerfors och 
administrativ chef Ingeborg Forsberg. 

Från Sala H e by deltog kommuncheferna Kerstin Olla Stahre och Peter Lund samt rch 
Bo Söderlund samt stf rch:er Ove Jansson och Dick Forsberg. 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

Inledningsvis höll Mats Jansson en information om organisationens uppbyggnad. 
Den gemensamma räddningstjänsten mellan Avesta och Hedemora bildades 1998. 
Norberg anslöt sig 2001 och Fagersta 2007. Det gemensamma området omfattar 
55000 in v. och ytan är 2300 kvadratkilometer. 

Den gemensamma organisationen består av 160 medarbetare (102 hos oss), l 
heltidsbemannad brandstationer i Avesta (l hos oss), 4 med deltid (6 hos oss). l 
Fagersta finns vardagar dagtid en heltidsstyrka och övrigt tid deltid. l Fors finns ett 
räddningsvärn. Personalen består av 45 heltidsanställda varav 41 av dessa är i 
utryckningstjänst, 3 i administrativ anställning, l bilmekaniker samt 115 RIB
anställda (deltid). 

Brandstationerna hyrs av resp. kommun. I Avesta kommun finns 2 brandstationer, i 
Hedemora 2 st, i Fagersta och Norberg en vardera. Generellt har kommunerna 
ganska små ytor vilket medför att acceptabel räddningstjänst kan erhållas med färre 
stationer än vad som gäller för både Sala och H e by kommuner. 

Avståndet mellan SDR:s huvudbrandstation i Avesta och stationen i Sala är 4,2 mil. 

Innevånarantalet är 21486 i Avesta, 15119 i Hedemora, 5725 i Norberg och 12553 i 
Fagersta. 

Kommunavgifterna var 2011 tillsammans 51,5 mkr netto efter intäkter. l 
förbundsordningen regleras kostnaden med 49,2% på Avesta, 23,6% på Hedemora, 
19,5% på Fagersta och 7, 7% på Norberg. Kommunkostnaderna för räddningstjänst 
blir då 25,3 mkr på Avesta, 12,2 mkr på Hedemora, 10,0 mkr på Fagersta och 4,0 
mkr på Norberg. 

Från Sala Heby hade vi förberett ett antal frågor och de viktigaste redovisas nedan. 

Styrning, ledning, mm. 

SDR är organiserat som kommunalförbund och den politiska ledningen utövas av en 
förbundsdirektion med 91edamöter. 3 är från Avesta och 2 från vardera av de andra 
kommunerna. 

Operativ verksamhet 

Ingår i regional räddningschef i beredskap för Västmanland och där även Avesta och 
Hedemora kommuner ingår. 

Brandingenjör i beredskap finns. Vår motsvarighet är lokal räddningschef i 
beredskap. 

Insatsledare (IL) i jourtjänst finns på Avestastationen (8 tjänster). Vår funktion har 
beredskap i hemmet mellan kl. 20.30- 07.30 och måste bo inom en inställelsetid om 
3 minuter ( 4 tjänster). 

4 skift med styrkeledare och brandmän finns på heltidsstationen i Avesta (samma 
hos oss). 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

Samtliga deltidsstationer har bemanning en styrkeledare och 4 brandmän (1 +4 ). Vår 
bemanning är 1 +4 i H e by, 1 +3 i Östervåla, 1 +2 i Tärnsjö, Ransta, Hedåker och 
Mö klinta. 

lVPA sker på deltidsstationerna i Avesta och Hedemora, dvs i Dalarnas län .. 

Olycksförebyggande verksamhet. 

5 av 8 IL har arbetsuppgifter på FB-avd. 

Extern utbildning sker till ca 2500 personer får. Åtagandena mot kommunernas 
egenpersonal är kraftigt varierande. Ingen kommun har dock en central finansiering 
som hos oss. Temautbildningarna i skolan sker endast vid ett tillfälle medan vi har 4 
insatser under resp. elevs skolgång (Ink!. åk 2 i gymnasiet. För vårdgymnasiet har vi 
ett väsentligt utbyggt program). 

Fordonsservice sköts av egen bilmekaniker. 

Övrigt. 

Percapitakostnaderna ligger något över våra. Antalet stationer är ändå relativt få. 
T.ex. kostnaden för Hedemora måste bli 807 kronor. Då finns 2 stationer med 2+8 
deltidare i beredskap. Kostnaden för H e by kommun är 781 kronor per inv. 
Bemanningen är 3+10 och antalet stationer är 3. 

Ett samgående innebär nästan en fördubblad verksamhet för SDR. De har inte en 
organisation för detta. Det torde innebära en omfattande utredning över var och hur 
verksamheten kan organiseras. Det är ganska svårt att förutse hur detta slutligen 
kan komma att se ut. 

Organisationen är traditionellt uppbyggd. Vi tillämpar mindre förstaenheter och 
utnyttjar flerstationsutlarmning i större omfattning. 

Löner, avgifter och taxor är däremot mer lika våra. Största skillnaden är 
ersättningarna till deltidbefälen. Där kommer en skillnad om ett antal hundratusen 
kronor att uppstå. 

Samverkansområden finns inom förberedelser för räddningsinsatser i 
underjordsgruvor vilket vi båda har. En annan samverkan kan ske där främst vi 
delar med oss av upplägget i brand- och sjukvårdsutbildning inom de egna 
kommunerna. 

Bo Söderlund 
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