
Brand- och räddningsnämnd – Behovsframställan 

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)
Budget 

2021
Prognos 

2022
Prognos 

2023
Prognos 

2024

Brand- och räddningsnämnd -1,47 -1,15 -0,0 -0,0

Behov utöver tillväxt:

Ej aktuellt

Konsekvens av lagstiftning

• Utvecklat ledningssystem

Umeå totalt  1400 tkr till år 2022 varav 550 tkr år 2021

Robertsfors totalt 250 tkr till år 2022 varav 100 tkr år 2021

Vindeln totalt 250 tkr till år 2022 varav 100 tkr år 2021

• Samordning lokala avtal 

Samordning av lokala avtal för RiB-personal (deltidsbrandmän) 

Robertsfors och Vindelns kommun 75 tkr vardera för 2021

KF-beslut

Ambitionsförändringar

Övrigt

• Årsarbetskraft Robertsfors 570 tkr år 2021

Robertsfors bör enligt brandchefens bedömning tillföra nämnden 
ytterligare 570 tkr för de uppdrag som en brandchef ska utföra 
lokalt vilket inte kompenserats för sedan år 2000. 

Tillväxt (Behovsutveckling)



Kortfattad beskrivning av äskanden

Brand och räddningsnämnd - specifikation av behov

Umeå

• Utvecklingsprojekt ledningssystem 1400 tkr till 2022

Kommunerna ska ha en funktion som kontinuerligt utövar övergripande ledning av 
räddningsverksamheten. Lagrådsremiss väntas hösten 2020 utifrån SOU 2019:7, Skogsbränderna 
2018 och 2018:54, En effektivare kommunal räddningstjänst, som ställer krav på att alla 
räddningstjänster måste tillhöra en ledningscentral som är bemannad dygnet runt och ingå i 
systemledning.

Umeåregionens brandförsvar ingår i ett projekt med Norrbotten som syftar till att uppfylla ovan 
nämnda krav på ledningssystem. Projektet finansieras genom 5 räddningstjänster där Umeå är en.

Från 2020 införs en kostnadsfördelningsmodell där kommunerna bidrar med olika andelar 
beroende på hur stor nytta kommunerna bedöms ha av ledningssystemet. Fördelningsmodellen 
baseras på en stigande kostnadstrappa på tre år för deltagande kommuner. För Umeå kommun 
innebär det en årskostnad år 2021 på 550 tkr och till år 2022 850 tkr. Beloppen baseras på de 13 
deltagande kommunerna i Norr- och Västerbotten. 

Arbete pågår för att inkludera samtliga kommuner i Norr- och Västerbotten (29 kommuner) vilket 
kommer att minska kostnaderna på sikt.



Kortfattad beskrivning av äskanden

Brand och räddningsnämnd - specifikation av behov

Robertsfors och Vindeln

• Utvecklingsprojekt ledningssystem 250 tkr vardera till 2022

För Vindeln och Robertsfors kommun innebär det vardera en årskostnad på 100 tkr till år 2021 
och på 150 tkr till år 2022. Beloppen baseras på de 13 deltagande kommunerna i Norr- och 
Västerbotten. Se beskrivning för Umeå kommun.

• Samordning av lokala avtal för RiB-personal (deltidsbrandmän) 75 tkr vardera till 
år 2021

Idag gäller varje kommuns lokala avtal för brandmän även fast dessa är anställda i Umeå kommun 
och ingår i den gemensamma nämnden. De lokala avtalen bör samordnas så ersättningarna blir 
lika för nämnden oavsett arbetsställe.



Kortfattad beskrivning av äskanden

Brand och räddningsnämnd - specifikation av behov

Robertsfors

• Årsarbetskraft 570 tkr år 2021

I det ursprungliga avtalet år 2000 överenskoms att räddningschef i Umeå är räddningschef i 
Robertsfors samt svarar för chefsberedskapen och transportkostnader. I uppdraget ingår även 
förebyggande brandskydd, räddningstjänstplanering, övergripande utbildnings- och 
övningsplanering samt ledning, drift och underhåll. 

Brandchefens bedömning är att det behövs en grundbemanning i Robertsfors kommun med 2,0 
årsarbetare men med en rationaliseringseffekt motsvarande 0,5 årsarbetare. Det innebär att den 
resurs som Robertsfors bör tillföra den gemensamma nämnden behöver höjas från 690 tkr till 
1 260 tkr.


