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Kommunstyrelsen 

Information om utredning ang. alternativa driftformer för 
räddningstjänst 

Kommunstyrelsen har under hösten 2012 beslutat att utreda frågan om hur 
räddningstjänsten för Sala kommuns del ska bedrivas framöver. Idag finns ett avtal 
där Sala samverkar med Heby kommun kring räddningstjänst. Avtalet är nu uppsagt 
och löper ut 131231. 

I december 2012 riktades en förfrågan till räddningstjänstorganisationerna i 
Västerås, Uppsala och Avesta om ev. intresse finns för att inleda en diskussion om 
samgående med räddningstjänsten i Sala. Samtliga tillfrågade räddningstjänst
organisationer svarade ja på förfrågan och kommer att besökas under januari och 
februari 2013. Innan dessa besök sker ges kommunstyrelsens ledningsutskott en 
information i ärendet. Räddningschef Bo Söderlund har gjort en sammanställning av 
hur Sala kommuns räddningstjänst ser ut idag. Denna sammanställning bifogas som 
underlag för ytterligare information och diskussion. 

Tf. kommunchef 
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Beskrivning av Räddningstjänsten Sala Hebys verksamhet samt 
beskrivning av försämringsområden vid ett inträde i något 
omgivande förbund. 

Allmänt geografiska fOrutsättningar för räddningstjänst 
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Sala och Heby kommuner har en total samverkan och regleras genom civilrättsligt avtal sedan 
1973. 

Räddningstjänstområdet omfattar två geografiskt stora kommuner. Sala kommun omfattar 
1167 kvadratkilometer och Heby 1172. Antalet innevånare i Sala kommun var 2011-12-31, 
21568 innevånare och i H e by 13 3 81. Området är ca 50 km i nordsydlig riktning och ca 63 km 
i ostvästlig. Diagonalt i nordostlig riktning är området 85 km långt. 76 %av innevånarna nås 
av första räddningsstyrkan inom l O minuter och 98 % inom 20 minuter i Sala kommun. I 
Heby kommun nås 62% av innevånarna av första räddningsstyrkan inom lO minuter och 99 
% inom 20 minuter. 

Riskbilden i båda kommunerna måste anses som relativt måttlig. Det finns få högriskföretag. I 
Sala kommun finns ett företag som hanterar kemikalier i större omfattning. Båda 
kommunerna har stor yta vilket medför att risken för skogsbränder ökar. Dessa kräver stora 
resurser för att bekämpa och det innebär också att bekämpningen blir kostsam. Båda 
kommunerna har en låg tätortsgrad och det innebär att antalet fastigheter som värms med 
fastbränsle blir stort. Utryckningar orsakade av fastbränsleeldning är en generellt stor 
brandorsak. Sala stad har en äldre koncentrerad trähusbebyggelse med hög brandrisk. Ovanför 
Sala stad finns en större äldre dammanläggning som har tillhört Sala Silvergruva. Ett 
förhållande som Sala är ensam om i landet. Det skall finnas något liknande i Tyskland. För 
alla räddningstjänster är trafikolyckor den vanlig utryckningsorsak. Förhållandena i våra 
kommuner förändras sakta i positiv riktning pga. av att vägstandarden höjs. Det är dock 
fortfarande 50-l 00 personer som skadas i varierande grad. Båda kommunerna kan anses ligga 
på medelrisk vad avser transporter med farligt gods. 

Eftersom tidsfaktorn innan räddningsarbetet påbörjas är avgörande för konsekvenserna av en 
olycka, missgynnar det en kommun med stor yta. Det krävs fler stationer för att kunna påbörja 
en insats inom acceptabel tid. Detta leder som en följd till en dyrare verksamhet. Sala 
kommun har en heltidsbemannad station och tre deltidsbemannade stationer för att kunna nå 
olyckorna inom rimlig tid. 

Ofta finns en övertro på att organisationsformen kommunalförbund är kostnadssänkande. Det 
finns 2 mindre kommunalförbund i närheten och där huvudkommunen har en 
heltidsorganiserad huvudbrandstation. Dessa är Västra Mälardalens Räddningsförbund med 
Köping som huvudbrandstation och Södra dalamas Räddningsförbund med Avesta som 
huvudbrandstation. 
I jämförelse har Köpings kommun en yta av 607 kvadratkilometer och behöver därför endast 
en heltidsbemannad brandstation. Innevånarantalet är 24807. Avesta kommun har en yta om 
673 kvadratkilometer och behöver en heltidsbemannad och en deltidsbemannad brandstation. 
Innevånarantalet är 21486. 

Sala kommuns räddningstjänstkostnad per capita avviker inte så mycket som den egentligen 
borde göra från Köpings och A vestas på grund av god kostnadseffektivitet, effektiv 
organisation samt välvilligt inställd personal. Det finns inget som talar för att detta blir kvar 



vid inträde i en annan organisation med andra värderingar. Kostnadsjämförelse med Köpings 
och Avestas kommuner enligt bilaga l. 

Organisation 
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Räddningstjänsten är organiserad utifrån LSO (lagen om skydd mot olyckor). Lagen ställer 
krav på kommunfullmäktige att fastställa ett handlingsprogram för hur olyckor förebyggs och 
hur inträffade olyckor avhjälps. Detta antas för en mandatperiod i taget och är ett tydligt 
uppdrag. Att bedriva utryckning mot inträffade olyckor som ryms i den kommunala 
räddningstjänstskyldigheten är inget nytt. Att kommunen via myndighetsutövning förebygger 
bränder är heller inget nytt. Uppdraget utförs undantagslöst via räddningstjänsten i hela 
landet. Uppdraget sker även utifrån LBE (lag om brandfarliga och explosiva varor). 

De grundkompetenser som finns vid svensk räddningstjänst är brandingenjör, 
brandmästare/insatsledare heltid, brandfårman/styrkeledare heltid, brandman heltid, 
brandförman/styrkeledare deltid och brandman deltid. 
Sedan krävs vidareutbildning mot de egna arbetsuppgifterna inom tex. förebyggande 
brandskydd, personalhantering, arbetsrätt, mm. 

Sanuna kompetenser finns vid de flesta heltidsbemannade räddningstjänster. storstäderna har 
fler av varje kategori men antalet varierar naturligtvis med uppdragsvolymen. Man kan därfår 
direkt avfärda att kompetensen skulle vara högre vid större räddningstjänster än t.ex. Sala, 
Köping och Avesta. Alla tre är tillräckligt stora för att ha samtliga kompetenser 
representerade. Sedan är det ytterst avgörande får kvaliteten vilka personliga egenskaper som 
finns samt vilken kultur och kåranda dessa får verka och utvecklas i. Däremot har ingen av de 
mindre kommunerna i omgivande räddningstjänstförbund haft samtliga kompetenser i sin 
egen räddningstjänst. 

Efter utbildningarna i konsultativt förhållningssätt har Räddningstjänsten Sala Heby focuserat 
på att lämna en snabb och nära service. Ofta sker det bäst genom att snabbt inställa sig på den 
aktuella platsen. Vid en samverkan som omfattar flera kommuner kommer mycket att regleras 
på distans från annan stad. En större anonymitet och sämre lokalkunskap riskerar upplevas 
som särure service. Risk finns för att även NKI (nöjd kund index)och NMI (nöjd 
medborgarindex) sjunker. 

Ledning, avdelningar och administration 
Ledning 
Räddningstjänsten är organiserad på traditionellt sätt. Under räddningschefen finns 2 
avdelningar. Den ena är den o lycksförebyggande avdelningen och den andra den 
skadeavhjälpande avdelningen d.v.s. utryckningsverksamheten. Avdelningscheferna är också 
ställföreträdande räddningschefer. 
Avdelningarna 
Den förebyggande avdelningen har en brandinspektör och 2 insatsledare. Inspektören sysslar i 
huvudsak med myndighetstillsyn enligt LSO och LBE. Insatsledarna sysslar i huvudsak med 
extern utbildning. Den ena är specialiserad på sjukvård och den andra på brandskydd. 
På den skadeavhjälpande avdelningen finns 2 insatsledare. Den ena sysslar med intern 
utbildning samt utveckling av teknik och metoder. Han ansvarar också får vårt övningsfält. 
Den andras uppdrag är att tillse att all materiel är underhållen och funktionell. Vi har en 
verksmästare vars uppdrag i huvudsak är att alla fordon samt övrig motordriven materiel 
fungerar. Därutöver finns 4 heltidsskift med SL och 3 brandmän som deltar i både 
fårbyggande och underhållsverksamhet 
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Ovanstående personal har fast månadslön och så lite som möjligt uppdras till 
deltidsstationerna då de är timavlönade. Underhåll av fordon och materiel sköts i huvudsak av 
heltidsstationen i Sala. 

Administration 
Vid räddningstjänsten finns en mycket begränsad administration. Denna utgörs främst av en 
assistent (reception, fakturahantering, lönerapportering, telefon, mm) och del av 
räddningschefens arbetstid (främst ekonomi, avtal, representation, mm). stfräddningschefen 
på skadeavhj älpande avdelningen arbetar till stor del med personalhantering. Stf 
räddningschef på ilirebyggande avdelningen utarbetar årsplanering for tillsyner och 
utbildning. 
Personal- och ekonomihantering sker i Sala kommuns system. 
All personal har Sala kommun som arbetsgivare. 

Utryckningsverksamheten 
Den operativa ledningen är i fallande skala: 

Regional räddningschef i beredskap (normativ och strategisk ledning for Västmanland ink!. 
H e by kommun samt Avesta och Hedemora kommuner i Dalarna. Ingår i länsgemensam 
samverkansgrupp, U-sam, vid större katastrofer. Salas räddningschefingår med en 6:e del i 
detta. Avtal med samtliga kommuner finns). 

Lokal räddningschef i beredskap (normativ och strategisk ledning for Sala och H e by 
kommuner. Innehas av räddningschef, 2 stf räddningschefer och brandinspektör J. 

Insatsledare ( räddningsledare på plats vid alla lite större händelser inom Sala och Heby 
kommuner). 

Styrkeledare ( räddningsledare vid mindre enskild insats. Finns på samtliga stationer). 

Räddningstjänsten Sala Hebys operativa organisation omfattar 28 man i beredskap eller jour. 
Inom Sala kommun finns 4 brandstationer och i Heby kommun 3 stationer. Dessa är: 

SALAKOMMUN 
Station 30 Sala 
Heltid, anspärmingstid* 90 sekunder: 
räddningschef i beredskap, insatsledare heltid, styrkeledare heltid och 3 brandmän heltid. 
Personalpool om 3 brandmän finns. 

Deltid, anspärmingstid 5 minuter: 
l brandman. 

Station 3 2 Hedåker 
Deltid, anspänningstid 8 minuter: 
Styrkeledare och 2 brandmän. 

(*~ tid från larm tills utryckningsfordonet börjar utryckning) 



Station 33 Möklinta 
Deltid, anspänningstid 5 minuter: 
Styrkeledare och 2 brandmän. 

Station 34 Ransta 
Deltid, anspänningstid 5 minuter: 
Styrkeledare och 2 brandmän. 

HEBYKOMMUN 
Station 35 Heby 
Deltid, anspänningstid 5 minuter: 
Styrkeledare och 4 brandmän. 

Station 36 Tärnsjö 
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Deltid, anspänningstid 5 minuter: 
Styrkeledare och 2 brandmän. 

Station 3 7 Östervåla 
Deltid, anspänningstid 5 minuter: 
Styrkeledare och 3 brandmän. 

Det finns en av Räddnings~änsten Sala Heby omfattande utlarmningsplan utarbetad. SOS 
Alarm larmar efter denna vid olycka. Det är således inte SOS Alarm som avgör vad som skall 
larmas. I utlarmningsplanen finns 39 typer av olyckshändelse. Vid 24 av dessa larmas 2 
stationer mot olyckan. Som ytterligare station åker Sala heltid mot samtliga deltidsstationer i 
Sala kommun samt mot Hebystationens område i södra Heby kommun. I norra Heby kommun 
åker Tämsjö och Östervåla mot varandras larm. 
Orsaken till ovanstående upplägg består av flera saker. Den normala bemanningen i 
omgivande räddningsforhunds deltidsstationer är en utryckningsstyrka med en styrkeledare 
och 4 brandmän. Då uppfylls Arbetsmiljöverkets krav på minisyrka for livräddande 
rökdykarinsats. Skäligen måste medges att denna bemanning inte är möjlig på våra 
deltidsstationer då rekryteringsunderlaget inte räcker till. Vårt upplägg for att kunna påbörja 
en insats i våra till ytan stora områden, blir instället att snabbt få fram en mindre styrka som 
påbörjar insatsen och efter en stund så kommer ytterligare en styrka till platsen. På våra 
deltidsstationer i Sala kommun består utryckningsstyrkan av en styrkeledare och 2 brandmän. 
Detta är ett mycket bra koncept utifrån vårt läge och det leder också till en kostnadseffektivare 
verksamhet. 

Det är inte möjligt att fårlägga varje brandstations primärområde helt efter kommunernas 
gränser. Det innebär att i vissa fall har någon av grannens brandstationer närmast. I alla lägen 
skall medborgama få hjälp från närmaste brandstation oavsett kommun- eller länsgräns. 
Aktuella områden identifieras, tecknas avtal samt läggs in i SOS Alarms utlarmningssystem. 
F ör Sala H e bys del gäller det 14 geografiska områden. Vilka det är framgår av bilaga 2. 

Värdefulla eller kostnadseffektiva lösningar vid Räddningstjänsten Sala Heby som 
kanske inte accepteras vid inträde i ett förbund. 
Vi tillämpar totallarm vid ett antal mer personalkrävande olyckstyper på våra deltidstationer 
och det låter sig inte göras annat än att uttrycka en tacksamhet for att deltidpersonalen 
behåller sin personmottagare på även under sina lediga veckor och inställer sig vid totallarm. I 



realiteten har vi således en bättre beredskap än vi betalar för. Detta är en viktig del i, att trots 
en stor geografisk yta, ändå kunna hålla en kostnadseffektiv nivå. Sannolikt kommer vissa 
fackliga företrädare vid ett inträde i arman räddningstjänst att ha synpunkter på detta. 
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En arman del i kostnadseffektiviteten är att vi är tämligen ensamma om att ha ett lokalt 
kollektivavtal som reglerar våra IL (insatsledares) tjänstgöring. Avtalet är utformat så att de 
ingår i heltidsstyrkan så att den blir 5 man enligt arbetsmiljöverkets krav för livräddande 
rökdykarinsats. Sannolikheten är större att det behövs i Sala än på de andra stationsortema. 
Från klockan 20.30 övergår den aktiva tjänstgöringen till beredskap i hemmet och då räknas 
det inte som schemalagd arbetstid. IL har med sig sin beredskapsbil och startar utryckningen 
från hemmet. IL åker också på samtliga deltidsstationer så fort det handlar om en nämnvärd 
olycka. I denna situation kallas den deltidsbrandman som finns i Sala in och på så vis uppfylls 
Arbetsmiljöverkets krav på bemarming om 5 man. Den tid som är viktigast att ha en stor 
bemarming är vardagar dagtid då samhället är som mest mottaglig för förebyggande insatser, 
mm. Vi har ökat antalet mandagar för IL (före detta brandmästare) på detta vis från 5 i 
skifttjänst till 12 vardagar dagtid, utan nämnvärd kostnadsökning. Det vore förödande om en 
så bra lösning skulle falla i något likaperspektiv i en större organisation. 
Vid samtliga presumtiva samarbetspartners är IL skiftgående. T.ex. har Avesta 8 sådana utan 
att få ut särskilt mycket mer effektiv arbetstid. Det kan t.o.m. vara mindre. De arbetar 50 % av 
tiden i skifttjänst (jour på arbetsplats) och 50% i vanlig dagtidstjänst 

Räddningstjänsten har ett lokalt avtal där enskild kan anmäla intresse för övertid till en lägre 
ersättning (modifierad timlön) än traditionella Allmänna Bestämmelserna. Avtalet har funnits 
i 12 år och sparat mycket pengar för Sala kommun. Det kan nog vara mycket tveksamt om en 
sådan lösning får gehör i ett befintligt förbund. 

Som ett viktigt led i att leva upp till att vi är till för våra kommuninnevånare, har varit att 
utnyt~a möjligheten att rycka ut på IVPA (i väntan på ambulans). Sala kommun har politiskt 
och tjänstmarmamässigt varit aktiv för att få denna möjlighet. Flera hembygdsföreningar i 
Sala kommun har också varit aktiva för att få tjänsten till stånd. Vi har idag IVP A på samtliga 
stationer inklusive heltidsstationen i Sala. Vi är tillsammans med skinnskatteberg och 
Surahammar ensamma om det i Västtnanland. 
Det medför så liten merkostnad att det knappast märks i den allmänna driften och är en 
mycket uppskattad tjänst bland våra kommuninnevånare. Det förligger starkt politisk 
motstånd och sarmolikt även tjänstemannamässigt (ledningen) sådant mot detta i det största 
förbundet i länet. Personalen vid länets största räddningskår har bett om att få uppdraget utan 
att få gehör. Vilka är vi till för? Hur hanteras Sala kommun i denna fråga vid en samverkan? 

Enarman fundering blir hur löneskillnaderna skall hanteras vid ingång i något förbund. Vi är 
inte löneledande på någon befattning. Risk finns att kostnaderna ökar istället för att minska. 

Förebyggande verksamhet 
Bränder är långt ifrån den enda orsaken till olyckor och det åligger varje kommun att arbeta 
aktivt utifrån sitt handlingsprogram. Uppdraget är riktat mot all verksamhet i kommunen. 
Arbetet är väl fungerande i Sala kommun där all verksamhet är representerad i kommunens 
risk- och säkerhetsgrupp. Lagstiftningen (LSO) focuserar på kommunen och när uppdraget 
fördelas på två olika juridiska personer vid räddningstjänstsamverkan via förbund splittras lätt 
ansvaret. Det finns en risk för sämre totalsyn. Undersökning och uppföljning av vissa olyckor 
hamnar på medlemskommunerna och vissa på räddningstjänstförbundet 



Lagstiftad tillsyn LBE och LSO. 
Årligen utförs ca 140 tillsyner enligt LSO och ca 30 tillsyner enligt LBE. Dessa följer 
upprättad tillsyningsplan som sträcker sig 4 år framåt i tiden. 

Ej lagstiftad tillsyn. 
Årligen sker ett 30-tal tillsyner som inte omfattas av LSO-skyldigheten. Detta sker på 
beställning av kommunerna. 

Heltidsskiften utför bostadsbrandsyner på beställning av fastighetsägarna. Där är de 
kommunala bostadsbolagen stora kunder. 

Projekt. 
Temaprojekt utförs ibland tillsammans med aunan kommunal verksamhet. 
För närvarande pågår också ett flerårsprojekt tillsammans med Mälardalen Högskola och 
Myndigheten för samhällets skydd och beredskap, över bränder i underjordsanläggningar. 
Projektet genomförs i BjörkaMinerals gruva och skallleda fram till nationella 
säkerhetsnorm er. 

Remissinstans. 
Deltagande sker i byggprocessen från bygglov till slutbevis. 
Ett bra samarbete sker på lokal nivå med lokala bygg- och brandkonsulter. 
Deltagande sker regelbundet i båda kommunernas planeringsprocesser. 

Intern utbildning. 
Brand- och sjukvårdsutbildning sker mot all kommunal personal. V mje person skall delta i 
utbildning vart tredje år. 
Temautbildning som är anpassad till olika åldrar sker mot skolan i förskolan, åk 6 och åk 8. 
Fördjupad utbildning sker mot gymnasieskolans omvårdnadsprogram. 

Extern utbildning. 
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Regelbundna kurser sker för att eleven skall erhålla certifikat för rätten att utföra heta arbeten. 
Certifikatet måste fornyas vart femte år. 
Brand- och sjukvårdsutbildningar sker på beställning mot företag och organisationer. 

Information. 
Information och brand och säkerhet sker mot allmänheten vid mässor, diverse tillställningar 
och organisationsträffar. Det gäller alla åldrar från ungdomsverksamhet till pensionärsträffar. 
Alla nyanlända av utländsk härkomst erhåller brandinformation i samarbete med VOF och 
Salabostäder. 

Övrigt. 
O lycksundersökning utförs av särskilt utbildad personal vid de tillfållen då det finns ett 
intresse för att kunna förebygga upprepning. 
Räddningstjänsten sköter båda kommunernas brandlarm. 
Räddningstjänsten sköter kommunernas interna brandsläckningsutrustning (brandsläckare och 
inomhusbrandposter ). 
Höst och vår sker praoveckor för åk 9. 
Mentorskap sker mot studerande vid Målardalens Högskola och Kungsängsgymnasiet. 

2012-11-27/Bo Söderlund 



Bilaga l. 

Kostnadsjämförelse med närliggande huvudkommuner i mindre 

kommunalförbund. 

Köping och Avesta är huvudkommuner i mindre räddningstjänstförbund. Dessa är Västra 

Mäladalens räddningstjänstförbund (Köping, Arboga och Kungsör), och Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund (Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta). 
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Det går inte att undvika slutsatsen att Sala trots ett dyrare koncept med flera stationer som 

är betingat av en betydligt större kommunyta, har en hög kostnadseffektivitet. Sannolikt har 

förbundsbildningen inte inneburit bättre ekonomiska siffror för Köping och Avesta. 

sala Köping Avesta 
Kommunalskatt 22,31 22,16 22,21 
Kommunanställda/1000 85,76 94,3 85,48 
inv. 
Antal 21568 24907 21486 
kommuninnevånare 
Kommunens yta 1167 607 673 
kvadratkm. (1172 Heby) 
Antal brandstationer 4 l 2 (+l värn*) 
Nettokostnad 2012 20872 17842 budget 23576 

(överskrids) 
Kostnad/inv. 967 719 1097 
Kostnad/ kvkm 17885 29394 35031 
Kaptj.kostnad 4021 1879 1037 
Hyra 1853 311 5199 
Netto minus hyra och 14998 15652 17340 
kapitaltjänst 
Netto/inv. 695 63l(överskrids) 807 

* Ingen organiserad beredskap. 



Bilaga 2. 

Avtal om att närmaste styrka larmas först. 

Från Sala Heby Till område/kommun stations primärområde 
Stn 36 Tärnsjö Gysinge/Sandviken X23 Österfärnebo 

Stn 33 Möklinta Näs/Avesta W50Avesta 
W53 Horndal 

Stn 30 Sala Solinge/Västerås Ul4 Skultuna 

Stn 34 Ransta Tomta/Västerås Ul4 Skultuna 

Stn 34 Ransta Hallsta/Västerås U lO Västerås 

Stn 34 Ransta Tallbacka/Västerås Ull Västerås 

Stn 34 Ransta Borttomta/Enköping C25 Fjärdhundra 

Stn 35 Heby Fastbo/Enköping C25 Fjärdhundra 

Till Sala Heby 
X23 Österfärnebo Sälja/Heby 36 Tärnsjö 

U47 Norberg Norrhörende/Sala 32 Hedåker 

U49 Virsbo Trehörningen/Sala 30 Sala 

Ul8 Surahammar Gnällbäcken/Sala 30 Sala 

Ul4 Skultuna Bångbo/Sala 30 Sala 

Cl8 Järlåsa Vittinge/Heby 35 Heby 

Utöver ovanstående utlarmningar av närmaste räddningsstyrka så finns 
ömsesidiga avtal med MBR och SDR avseende heltidsstyrkorna. Inom 90 
sekunder efter larm skall heltidsanställd styrkeledare och 3 heltidsbrandmän 
med 2 av beställaren valfria fordon skickas. Denna resurs kan hos alla parterna 
komma iväg lika fort som den egna heltidskåren. 
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