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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/492
2021-05-17

 
Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Hemställan från Solgårdsterrassen AB att nyproducera 24 
lägenheter med upplåtelseform hyresrätt på Solgårdsterrassen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nyproduktion av 24 lägenheter med 
upplåtelseform hyresrätt på Solgårdsterrassen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Solgårdsterrassen AB har genom VD för Stenungsundshem AB inkommit med 
en hemställan om att kommunfullmäktige ska godkänna byggnation av 24 nya hyresrätter på 
Solgårdsterrassen. Projektet är kostnadsberäknat till 49 mnkr. Finansiering sker genom 
upplåning från Stenungsundshem AB, som är moderbolag. Stenungsunds kommun har ingått 
en borgensförbindelse för Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige behöver därför 
godkänna nyproduktionen för att avrop mot borgen ska kunna göras.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 (§ 180) att utöka borgen för 
Stenungsundshem AB:s låneförpliktelser från 600 mnkr till 850 mnkr. Syftet med utökningen 
av borgensramen är den nyproduktion av bostäder som är på gång på Solgårdsterassen och 
Koppersvägen. Av handlingarna framkommer att en förutsättning för att avrop av borgen ska 
kunna ske är att projekten är beslutade att genomföra i Stenungsundshems AB:s styrelse samt 
att de är godkända av kommunfullmäktige. Av bolagsordningen för Solgårdsterrassen AB 
framgår också att kommunfullmäktige ska ta ställning till frågor som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Då hemställan gäller ett projekt som motsvarar 49 
mnkr bedömer förvaltningen att det ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-05, dnr KS 2020/176, att godkänna 
nyproduktion om 44 hyreslägenheter till en beräknad kostnad om 96 mnkr. De föreslagna 24 
nya lägenheterna till en beräknad kostnad om 49 mnkr täcks inom den utökade borgen för 
Stenungsundshem AB.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett borgensåtagande innebär att borgenären ansvarar för gäldenärens betalningsåtaganden om 
gäldenären kommer på obestånd. Så länge detta inte sker uppstår inga kostnader för 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/492
2021-05-17

kommunen. Kommunen tar ut en borgensavgift av Stenungsundshem. För närvarande uppgår 
avgiften till 0,25%. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet handlar om att kommunfullmäktige ska godkänna ytterligare nyproduktion av 
hyresrätter på Solgårdsterassen. Ärendet berör på så vis inte barn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Hemställan från Solgårdsterrassen 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef stödfunktioner Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Ted.larnhem@stenungsundshem.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-24

  
 
 
 
 
§ 180 Dnr: KS 2020/506 
 
Svar på uppdrag att utreda för- och nackdelar med, samt kostnader 
för olika driftsformer av räddningstjänst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få tydligare information gällande 
rådighet, kostnad, effektivitet och kvalitet samt att beslutsunderlaget kompletteras med de 
ändrade förutsättningarna för samarbete med industrin gällande personella resurser. Ärendet 
ska behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  

Kommunstyrelsen bjuder in förbundschefen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) och 
förbundsdirektören för Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges beslutade den 17 december 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader och organisation för en räddningstjänst i 
kommunens regi. Vidare skulle en benchmark/ kostnadsjämförelse göras avseende kostnader 
för närliggande räddningstjänster.  
 
Förvaltningen har utrett hur en ny kommunal organisation för en räddningstjänst i egen regi 
skulle behöva se ut samt kostnaderna kopplade till den föreslagna organisationen.  
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse 2021-02-25 
Utredning - Räddningstjänst i egen regi 2021-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Göder Bergermo (L) föreslår att intresseanmälan endast görs till Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG) och att ärendet ska avgöras idag.  
  
Olof Lundberg (S), Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår återremiss till 10 juni. Bjuda in 
BORF och RSG. Rådighet, kostnad, effektivitet, kvalitet 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-24

Maria Renfors (M) föreslår återremiss för att kompletteras med de ändrade förutsättningarna 
för samarbete med industrin gällande personella resurser.  
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker Olof Lundberg (S) med fleras förslag. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker Göder Bergermos (L) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet  
 
Beslut skickas till 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
marcus.sundberg@sbrf.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/506
2021-05-31

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på återremiss -svar på uppdrag att utreda för- och nackdelar 
med, samt kostnader för olika driftsformer av räddningstjänst 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget att utreda 
förutsättningarna för räddningstjänst i egen regi som slutfört 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges beslutade den 17 december 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader och organisation för en räddningstjänst i 
kommunens regi. Vidare skulle en benchmark/ kostnadsjämförelse göras avseende kostnader 
för närliggande räddningstjänster.  
 
Förvaltningen har utrett hur en ny kommunal organisation för en räddningstjänst i egen regi 
skulle behöva se ut samt kostnaderna kopplade till den föreslagna organisationen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet den 24 maj 2020 för att 
beslutsunderlaget skulle kompletteras med de ändrade förutsättningarna för samarbete med 
industrin gällande personella resurser. Sammanfattningsvis så vill inte industrierna stänga 
dörren för ett fortsatt samarbete med räddningstjänsten i Stenungsund. Hur ett eventuellt 
samarbete kan se ut är en förhandlingsfråga. Personalansvaret kommer att flyttas över till det 
nya bolaget men lokaler, övningar, utbildningar och materiel kan fortfarande vara aktuellt för 
samverkan. Avtalet måste därför vara mycket tydligt vad som ingår och vad detta kostar 
industrin. 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader och organisation för en räddningstjänst i egen 
regi. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen utreda förutsättningar och 
konsekvenser med att driva räddningstjänst i kommunal regi samt ta fram ett detaljerat 
underlag rörande kostnader och organisation för en räddningstjänst i kommunens regi. Vidare 
ska en benchmark/ kostnadsjämförelse göras avseende kostnader för närliggande 
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räddningstjänster. Vi vill vårda och utveckla samarbetet med industrin. Utredningen skulle 
redovisas för kommunstyrelsen i april.  
 
Sammanfattning och slutsats av utredningen 
Alla kommuner i Sverige ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunens geografiska område. Räddningstjänst kan organiseras i 
egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Kapaciteten inom räddningstjänsten utgår 
från den lokala riskbild som finns i kommunen och ska säkerställa ett tillräckligt skydd för 
människors liv och hälsa samt egendom och miljön. Det gäller såväl den operativa som den 
förebyggande förmågan.  
 
Räddningstjänsten i Sverige och den lagstiftning som styr den har under de senaste åren 
förändrats. Krav på samordning och likvärdig organisationsstruktur styrs idag på ett tydligare 
sätt av staten. Det ersätter till viss del den målstyrning som varit rådande sedan början på 
2000-talet. Tillsynen av att den ökade kravnivån upprätthålls kommer framgent att bli 
skarpare genom kraftigare tillsynsverktyg. Tillsynsansvaret kommer dessutom att 
centraliseras från länsstyrelserna till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
vilket förväntas öka tillsynsförmågan. 
 
Förvaltningen bedömer att förändringarna i hög utsträckning minskar huvudmannens rådighet 
över räddningstjänsten. Därmed påverkas förutsättningarna för hur räddningstjänsten kan vara 
utformad och konsekvenserna av att bedriva räddningstjänst i egen regi. Bedömningen är även 
att det påverkar hur en eventuell egenregiverksamhet kan vara organiserad. Det ska samtidigt 
förtydligas att lagstiftarens intentioner troligtvis även får liknande konsekvenser för såväl 
nuvarande organisation (kommunalförbundet SBRF) som andra potentiella 
kommunsamarbeten. Förvaltningen bedömer att de nya kraven skulle innebära att kommunens 
heltidsorganisation skulle öka i jämförelse med såväl nuvarande som tidigare organisation. 
Det skulle också innebära ökade kostnader för kommunens räddningstjänstverksamhet. 
Kostnadsökningen bedöms dock uppstå oavsett organisationsform i framtiden utifrån den 
ökade och tydligare kravbilden.  
 
I jämförelse med närliggande kommuner har Stenungsunds kommun haft låga kostnader för 
räddningstjänsten. De senaste åren har kostnaderna ökat och kommit att ligga närmre en 
närliggande genomsnittskommun. Förvaltningens bedömning är att den kostnadsökning som 
har skett de senaste åren skulle öka ytterligare om den bedrivs i egenregi. Kommunens 
kostnader skulle då hamna nära de närliggande kommuner som idag bedriver sin 
räddningstjänst i egenregi eller i mindre kommunalförbund. 
 
Förvaltningen bedömer att fördelarna med en egenregiverksamhet i jämförelse med andra 
alternativ är få. Riskerna finns framförallt kopplade till den sårbarhet som alla mindre 
organisationer har. Därtill kan kompetensförsörjningen bli en utmaning då större 
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räddningstjänstorganisationer kan erbjuda andra tjänster, mer kompetensutveckling och 
tjänster med spetskompetensansvar.  
 
Utifrån den kravbild som finns på den kommunala räddningstjänsten idag samt strävan mot en 
mer gränsöverskridande och samarbetande räddningstjänst framstår en regionalisering idag 
vara ett mer naturligt steg än en decentralisering som en egenregiverksamhet skulle innebära.  
 
En djupare utredning behöver genomföras för att närmare fastställa organisation och 
kostnadsbild för egenregiverksamhet. Utredningen bör genomföras i dialog med industrierna i 
Stenungsund samt GR-systemledning. Vidare bör den genomföras när riktlinjerna från MSB 
fastställts. Det kommer att ske under andra halvåret 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens preliminära kostnadsbild för en egenregiverksamhet är, med stor osäkerhet, en 
kostnad omkring 900–1000 kr per invånare och år. Detta är en ökning med cirka 200–300 kr 
per medborgare och år från 2019 års kostnadsnivå (718 kr/inv.). I total kostnad innebär detta 
ökning med fem till sju miljoner per år och en procentuell ökning på cirka 30–40 procent. 
Detta skulle innebära en kostnadsnivå som då blir likvärdig med exempelvis Ale, Kungälv 
och Alingsås kommun (2019-års kostnadsnivå).  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn, precis som alla andra medborgare i Stenungsunds kommun påverkas av 
räddningstjänsten utifrån verksamhetens uppdrag att genomföra räddningsinsatser för att 
minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Detta ärende har dock ingen påverkan 
på barn då krav, kapacitet och resurser ska utgå från samma riskbild oavsett organisering. 
Därmed påverkas inte barn av vilken organisationsform kommunen väljer för den kommunala 
räddningstjänsten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-25 
Utredning - Räddningstjänst i egen regi 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Marcus Starcke 
Kommundirektör Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
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bjorn.wikman@stenungsund.se 
marcus.sundberg@sbrf.se 
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Utredning - Räddningstjänst i egen regi 
1. Sammanfattning och slutsats 
Alla kommuner i Sverige ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunens geografiska område. Räddningstjänst kan organiseras i 
egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Kapaciteten inom räddningstjänsten utgår 
från den lokala riskbild som finns i kommunen och ska säkerställa ett tillräckligt skydd för 
människors liv och hälsa samt egendom och miljön. Det gäller såväl den operativa som den 
förebyggande förmågan.  
 
Räddningstjänsten i Sverige och den lagstiftning som styr den har under de senaste åren 
förändrats. Krav på samordning och likvärdig organisationsstruktur styrs idag på ett tydligare 
sätt av staten. Det ersätter till viss del den målstyrning som varit rådande sedan början på 
2000-talet. Tillsynen av att den ökade kravnivån upprätthålls kommer framgent att bli 
skarpare genom kraftigare tillsynsverktyg. Tillsynsansvaret kommer dessutom att 
centraliseras från länsstyrelserna till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
vilket förväntas öka tillsynsförmågan.  
 
Förvaltningen bedömer att förändringarna i hög utsträckning minskar huvudmannens rådighet 
över räddningstjänsten. Därmed påverkas förutsättningarna för hur räddningstjänsten kan vara 
utformad och konsekvenserna av att bedriva räddningstjänst i egen regi. Bedömningen är även 
att det påverkar hur en eventuell egenregiverksamhet kan vara organiserad. Det ska samtidigt 
förtydligas att lagstiftarens intentioner troligtvis även får liknande konsekvenser för såväl 
nuvarande organisation (kommunalförbundet SBRF) som andra potentiella 
kommunsamarbeten. Förvaltningen bedömer att de nya kraven skulle innebära att kommunens 
heltidsorganisation skulle öka i jämförelse med såväl nuvarande som tidigare organisation. 
Det skulle också innebära ökade kostnader för kommunens räddningstjänstverksamhet. 
Kostnadsökningen bedöms dock uppstå oavsett organisationsform i framtiden utifrån den 
ökade och tydligare kravbilden.  
 
I jämförelse med närliggande kommuner har Stenungsunds kommun haft låga kostnader för 
räddningstjänsten. De senaste åren har kostnaderna ökat och kommit att ligga närmre en 
närliggande genomsnittskommun. Förvaltningens bedömning är att den kostnadsökning som 
har skett de senaste åren skulle öka ytterligare om den bedrivs i egenregi. Kommunens 
kostnader skulle då hamna nära de närliggande kommuner som idag bedriver sin 
räddningstjänst i egenregi eller i mindre kommunalförbund. 
 
Förvaltningen bedömer att fördelarna med en egenregiverksamhet i jämförelse med andra 
alternativ är få. Riskerna finns framförallt kopplade till den sårbarhet som alla mindre 
organisationer har. Därtill kan kompetensförsörjningen bli en utmaning då större 
räddningstjänstorganisationer kan erbjuda andra tjänster, mer kompetensutveckling och 
tjänster med spetskompetensansvar.  
 
Utifrån den kravbild som finns på den kommunala räddningstjänsten idag samt strävan mot en 
mer gränsöverskridande och samarbetande räddningstjänst framstår en regionalisering idag 
vara ett mer naturligt steg än en decentralisering som en egenregiverksamhet skulle innebära.  
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En djupare utredning behöver genomföras för att närmare fastställa organisation och 
kostnadsbild för egenregiverksamhet. Utredningen bör genomföras i dialog med industrierna i 
Stenungsund samt GR-systemledning. Vidare bör den genomföras när riktlinjerna från MSB 
fastställts. Det kommer att ske under andra halvåret 2021.  
 
 

2. Inledning 
Kommunal räddningstjänst bedriver olycksförebyggande verksamhet och genomför 
räddningsinsatser för att minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Dessutom 
verkar kommunal räddningstjänst tillsammans med andra aktörer för ökad säkerhet och 
trygghet.  
 
Olyckor är ett samhällsproblem som medför mänskligt lidande, miljöpåverkan och stora 
samhällsekonomiska förluster. Varje år omkommer 3 000 personer i olyckor, varav 100 
personer i bränder. Samhällskostnaderna för olyckor uppgår till cirka 60 miljarder kronor 
årligen. Av detta utgör kostnader för bränder ungefär 6 miljarder kronor. I framtiden kan 
olyckorna bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett mer 
sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. 
Exempelvis har kostnaderna för skogsbranden i Västmanland år 2014 uppskattats till nästan 
en miljard kronor.  Utifrån detta är det av största vikt att den kommunala räddningstjänsten är 
välfungerande och anpassad utifrån de lokala risker som finns samtidigt som regional och 
nationell samordning blir allt viktigare för att klara av framtidens risker när den kommunala 
kapaciteten inte är tillräcklig.  
 

a. Grund för utredningen 
Utredning utgår från kommunfullmäktiges beslut (2020-12-17 § 207) om att:  

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser med att 
driva räddningstjänst i kommunal regi. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett detaljerat underlag rörande kostnader 
och organisation för en räddningstjänst i kommunens regi. Vidare ska en benchmark/ 
kostnadsjämförelse göras avseende kostnader för närliggande räddningstjänster. Vi vill 
vårda och utveckla samarbetet med industrin 

 Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen i april. 
 

b. Andra beslut som påverkar  
Lilla Edets och Tjörns kommuner har under hösten 2020 lämnat in intresseanmälan om 
medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). På förbundsmötet 
den 4 november beslutade förbundsstyrelsen i RSG att uppdra åt förbundsdirektören att utreda 
eventuellt medlemskap för Tjörn och Lilla Edet kommuner i RSG. Då en kommun inte kan 
bedriva sin räddningstjänst i två kommunalförbund samtidigt blir ett utträde ur Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) aktuellt för Tjörn och Lilla Edets kommun vid ett 
inträde i RSG. På sikt skulle därmed ett utträde ur SBRF leda till en upplösning av 
kommunalförbundet vilket skulle vara en ovanlig händelse i Sverige. Det förs inget register 
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över detta men i kontakt med MSB och SKR uppges bara två exempel där 
räddningstjänstförbund blivit upplösta. Båda dessa upplösningar skedde 20091. Med tanke på 
tidsperspektiv och att det under denna tid skett en rad lagförändringar samtidigt som 
kommunerna är olika är bedömningen att en jämförelse är svår att göra med berörda 
kommuner.  

c. Metod 
Denna utredning grundas i faktainsamling genom intervjuer och datainsamling via Kolada (en 
öppen jämförelsedatabas för kommuner och regioner). Intervjuade personer i denna utredning 
har varit:  
 

 Förbundsdirektör - Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 Förbundsdirektör - Räddningstjänstförbund Storgöteborg 
 Räddningschef - Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

 
 

d. Viktiga begrepp 

Handlingsprogram 
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta ett 
handlingsprogram. Handlingsprogrammet beskriver målen för verksamheten och vilka risker 
som kan kräva räddningsinsatser. Syftet med ett handlingsprogram är att skapa struktur och 
samordning i arbetet med skydd mot oönskade händelser. 
 
Ett handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige eller i kommunalförbund av den 
beslutande församlingen för varje ny mandatperiod och ska betraktas som ett kommunalt 
styrdokument. Handlingsprogrammet ska utformas i samråd med särskilt berörda 
myndigheter, bland annat länsstyrelsen och andra myndigheter med ansvar för 
räddningstjänst.  
 
Enligt lagen ska programmet beskriva de risker för olyckor som kan leda till 
räddningsinsatser. Exempel på sådana risker är brand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, 
drunkning och översvämning. Beskrivningen förutsätter att kommunen identifierar risker samt 
analyserar och bedömer dessa. Den sammantagna riskbilden ligger till grund när kommunen 
prioriterar och sätter upp mål, planerar den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken 
förmåga kommunen bör ha för att genomföra räddningsinsatser. Riskbilden är därför ett 
grundläggande underlag för arbetet som helhet. 
 
Bemanning av operativ personal 
Ett vanligt begrepp inom den operativa verksamheten är exempelvis en ” 1+3-organisation” 
eller en ”1+4-organisation”. Detta innebär att varje arbetslags grundbemanning är ett befäl 
(styrkeledare) och tre eller fyra brandmän.  
  

 
1 Räddningstjänstförbund Östra Norrbotten (Kalix, Övertorneå och Haparanda kommun) och Klarälvdalens 
räddningstjänstförbund (Munkfors och Hagfors kommun) 
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Kommuner med räddningstjänst i egen 
regi (SKR- 2019)

Kommuner med räddningstjänst i 
kommunalförbund, indelat per 
kommunalförbund (SKR -2019)

Kommuner med räddningstjänst 
organiserad i gemensam nämnd, 
(SKR - 2019)

3. Räddningstjänst i Sverige och organisering 
Alla kommuner i Sverige ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen (LSO 3 kap. 7 §). Förutom den rent operativa funktionen 
ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av 
bränder (LSO 3 kap. 1 §). Syftet med det senare är att skydda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljön. 
 
Sveriges kommuner har enligt principen om det kommunala självstyret stor frihet att utforma 
sina verksamheter. Samtidigt har staten ett ansvar för säkerhet och likvärdighet i hela riket. I 
den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102) fanns detaljerade regler som begränsade 
kommunernas handlingsfrihet. Genom lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) infördes 
målstyrning och staten anger i dag ramarna för den kommunala räddningstjänsten med 
utgångspunkt i allmänt formulerade nationella mål. Kommunerna ska själva utifrån lokala 
förhållanden sätta närmare mål. Detta är dock under förändring, se nästa kapitel.  
 
En kommuns uppgifter ska utifrån LSO (2003:778) fullgöras av en eller flera nämnder (3 kap. 
11 §). Den personal som ingår i en kommuns organisation för räddningstjänst ska vara 
anställd i egen eller annan kommun eller i ett kommunalförbund (3 kap. 15 §). Det innebär att 
räddningstjänst kan vara organiserad i egenregi i den kommunala förvaltningen, inom ett 
kommunalförbund eller en gemensam nämnd för flera kommuner.  
 
Majoriteten av Sveriges kommuner bedriver räddningstjänst i egenregi eller inom ett 
kommunalförbund. 
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4. Ny lagstiftning - en effektivare kommunal räddningstjänst 
Den 21 oktober fattade riksdagen beslut att anta lag (2020:882) om ändring i lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor2.  
 
Anledningen till lagförändringen är att Sveriges kommunala räddningstjänster står inför stora 
framtida utmaningar när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor. 
Övergripande innebär lagförändringen:  
  

 En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, 
tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 En tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att upprätthålla en 
övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på 
ett mer flexibelt sätt.  

 Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att 
förelägga kommunerna att avhjälpa brister.  

 Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela 
tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv.  

 
Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2021. Sveriges kommuner har dock tid till den 1 
januari 2022 för att anta nya handlingsprogram och uppfylla kravet på att ständigt upprätthålla 
övergripande ledning av räddningstjänsten.  
 

a. Lagändringens påverkan på Stenungsunds kommun  
Genom lagförändringen kommer tillsynen av den kommunala räddningstjänsten stärkas. 
Ansvaret har flyttats från länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Ett viktigt syfte är att åstadkomma en mer enhetlig tillsyn. MSB får genom 
lagändringen ett tydligare mandat samt möjlighet till kraftigare sanktioner. Exakt hur denna 
hantering och tillsyn kommer att se ut är ännu inte fastlagt. Remisshantering av de föreskrifter 
som ska reglera tillsynen sker under första halvåret 2021. Vad som dock är tydligt är att 
tillsynen av räddningstjänstens kapacitet kopplat till riskbilden kommer att kontrolleras på ett 
mer tydligt sätt. Det gäller inte minst kraven på en tydligare ledningsorganisation med krav på 
kommunen att upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. Utifrån den 
förändrade lagstiftningen blir detta avgörande för den framtida räddningstjänsten 
organisation, storlek och ledningsförmåga. Exakt hur kraven på en tydligare 
ledningsorganisation kommer se ut är inte fastställt än då föreskrifterna är ute på remiss, sista 
remissvar är den 20 april. 
 
Hur den nya lagstiftningen påverkar en framtida egenregiverksamhet beskrivs mer ingående 
nedan.   
 
 

 
2 Propositionen (2019/20:176) ”En effektivare kommunal räddningstjänst”. 
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5. Nuvarande och tidigare organisation  
Stenungsund kommuns räddningstjänst bedrivs idag inom kommunalförbundet Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) tillsammans med Tjörns och Lilla Edets 
kommuner. SBRF grundades 1 januari 2017. Innan SBRF bildades hade Stenungsunds 
kommun räddningstjänsten organiserad i egen regi. Internt var räddningstjänsten då 
organiserad inom sektor samhällsbyggnad. 
 

a. Organisation 2008–2016, 
egenregiverksamhet  

Personalorganisationen bestod av totalt cirka 75 anställda. 
Av dessa var 15 heltidsanställda. Av den heltidsanställda 
personalen var sju befäl, sju brandmän och en 
administratör. I skift fanns 3 personer 07.00-16.00 (mån-
fre) 2 personer 16.00-22.00 (mån-fre), 2 personer 09.00-
22.00 (lör-sön). Räddningschef i beredskap (RCB) och 
insatsledare var de ledningsfunktioner som dygnet runt 
fanns redo för att styra och leda vid en händelse. Ansvar för dessa funktioner fanns fördelade 
enligt nedan. Övrig personal var räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB-personal).  
 

 

Räddningschef
(under perioder delad tjänst med Lilla Edet / Tjörn)

Övergripande budget- och personalansvar
Samverkansansvarig med andra organisationer

Operativ roll som Räddningschef i beredskap (RCB)

Administratör
Löneunderlag, 

fakturor, hjälper all 
personal med 

dokumentation, 
ansvarar för 

arkivering, mm.

Befäl med ansvar för 
fordon och materiel

Ansvarar för att 
fordon och materiel 

är funktionella, 
ansvarade även för 

fastigheten. 
Operativ roll som 

Insatsledare

Chef förebyggande
Budget- och 

personalansvar
Ansvarar för 

myndighetsuppdrag som 
tillsyn, tillstånd & 

sotningsverksamhet
Operativ roll som RCB

Förebyggandeenhet
En brandingenjör 

Tillsyn och tillstånd, mm
Operativ roll som RCB

En brandinspektör
Tillsyn, extern information

Operativ roll som 
Insatsledare

Chef räddningsenhet
Budget- och personalansvar

Ansvarar för operativ förmåga, rätt 
bemanning med rätt kompetens i 

förhållande till riskbild, 
krisberedskap, övningsverksamhet, 

kompetenser mm
Operativ roll som RCB

Räddningsenheten
En brandmästare på dagtid

Övningsverksamhet samt hjälper 
chefen räddningsenheten med 

diverse uppdrag och utredningar. 
Operativ roll som Insatsledare

Sju brandmän på skifttjänst
Olika ansvarsområden som 

andningsskydd, kläder, radio, 
kemutrustning, sjukvård, mm
RIB-personal (c:a 60 personer)

RIB-personal 
Kommun: (28–32 brandmän RIB)
Alltid 7 personer i beredskap varav 5 
har 5 minuter anspänningstid och 2 
har 8 minuter.

Industri: (30–33 brandmän RIB)
Alltid 6 personer i beredskap med 5 
minuters anspänningstid. 
2 av dessa är befälsutbildade.
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b. Organisation 2017 - idag, kommunalförbund 
Kommunalförbundet SBRF styrs av en politisk direktion sammansatt av två förtroendevalda 
ledamöter från respektive medlemskommun (Stenungsunds, Tjörn och Lilla Edets kommun) 
och med lika många ersättare. Direktionen fattar förbundsövergripande beslut såsom 
förbundets vision, handlingsplan, verksamhetens mål, budget samt övergripande frågor. 
Organisationen SBRF består av idag cirka 200 medarbetare. Förbundet leds av en 
förbundsdirektör och det finns två avdelningschefer - chef för den förebyggande avdelningen 
och Räddningschef för den operativa avdelningen. 
 

 
 
 
Den operativa nivån är fortfarande idag bunden till respektive station och kommun av 
geografiska skäl. Anledningen är behovet av att snabbt kunna nå ut till alla områden inom det 
geografiska området.  
 
Som redovisas i insatskartan nedan är det tydligt att den operativa förmågan inom 
räddningstjänsten dock inte styrs av kommungränser. Exempelvis har Kode brandstation 
(kommunalförbund Bohusläns räddningstjänstförbund) sin insatsgräns en bit in i 
Stenungsunds kommun.  
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c. Insatskarta – anspänningstid: 90 sekunder och fem minuter 
Insatskartorna nedan beskriver SBRF:s insatstid för insatser i Stenungsund, Tjörn och Lilla 
Edet3. Insatstiden framgår av teckenförklaringen och färgmarkeringarna på kartan. Insatstid 
avser tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten och till dess att räddningsarbetet 
har påbörjats. Anspänningstid beskriver tiden som inte får överskridas från larm tills att första 
räddningsfordon lämnar stationen 
 
Insatskarta - anspänningstid 90 sekunder4      Insatskarta - anspänningstid fem minuter5 

  

d. GR-systemledning 
Sedan 1 oktober 2019 ingår SBRF i Göteborgsregionens larmning och övergripande ledning 
(GR-systemledning). Det har ersatt den tidigare rollen som Räddningschef i beredskap. 
Genom GR-systemledning uppfylls också kravet i lag om skydd mot olyckor om att 
kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning 
ständigt ska upprätthållas (LSO 2003 3 kap. 16 b §). Fördelarna med GR-systemledning är 
tillgång till en stabsförmåga dygnet-runt med stor erfarenhet och som genomför analyser av 
förväntade händelser och förslag på förberedande åtgärder med en ständig bevakning av 
tillräcklig beredskap för andra händelser. Därtill kan resurser enkelt fördelas inom GR-
systemledning utifrån rådande behov. I jämförelse med den tidigare organisationen finns idag 
en mindre sårbar organisation tack vare GR-systemledning.   

 
3 SBRF:s handlingsprogram  
4 Anspänningstiden är satt till 5 min för Skärhamn och 90 sek för Kållekärr, Stenungsund, Lilla Edet.    
5 Anspänningstiden är satt till 5 min för Skärhamn och 90 sek för Kållekärr, Stenungsund, Lilla Edet.    
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6. Samarbetet mellan industrin och räddningstjänsten 
Flera av industrierna i Stenungsund styrs av det så kallade Sevesodirektivet6. Syftet med 
direktivet är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesodirektivet. 
Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i direktivet och Länsstyrelsen granskar hur väl 
skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten. Tillsynen görs oftast 
tillsammans med den kommunala räddningstjänsten. Därtill styrs industrierna i Stenungsund 
av Lagen om skydd mot olyckor (2003: 778) 2 kap. 4§.   
 
Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 
En verksamhetsutövare skall förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en 
allvarlig kemikalieolycka har inträffat är en verksamhetsutövare skyldig att begränsa 
följderna för människors hälsa och miljön 
 
Lagen om skydd mot olyckor (2003: 778) 2 kap. 4 §  
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga 
skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten 
på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal 
och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 
skador 
 
För att upprätthålla lagstiftningens krav har räddningstjänsten i Stenungsund haft ett 
samarbete med industrin i Stenungsund sedan 1976.   
 
Bedömningen är att det har varit ett samarbete som gett stordriftsfördelar för såväl 
industrierna som den kommunala räddningstjänsten. Fördelarna har bland annat varit 
möjligheten till gemensamma materialinköp och gemensamma lokaler samt en samordning av 
operativ personal. Samordningen har ökat kunskapen om varandras verksamhet och 
gemensamma övningar har underlättats. Båda parter har också fått en god insyn i varandras 
verksamheter och riskbilder. Parterna har uppfattningen att avtalet gett ökade möjligheter att 
trygga en säker miljö för såväl industrierna som kommunens invånare.  
 
Samtidigt som det funnits flera fördelar med samarbetet har det sedan länge lett till konflikter, 
dels utifrån hur parterna uppfyller åtagande, dels på grund av olika arbetssätt och kulturer vad 
gäller skyddsarbete, facklig verksamhet och upphandling. En del i problematiken av 
nuvarande upplägg är att industristyrkan blir en organisation i organisation som lett svårighet 
gällande arbetsmiljö- och ledningsfrågor där båda parter brustit i sin hantering. 
Samarbetsproblemen kulminerade 2019 då deltidsbrandmännen i industristyrkan sa upp sig på 
grund av den rådande arbetsmiljön. Vid detta tillfälle sades också kollektivavtalet upp. 
Flertalet gånger har också avtalet mellan parterna sagts upp för omförhandling.  
 
 

 
6 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
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a. Nuvarande industriavtal 
Samarbetet mellan industrierna och Stenungsunds kommun regleras genom ett avtal, ofta 
kallat industriavtalet. Grunderna i avtalet bygger på: 
 

 industrins skyldighet att bidra med personal samt ge personalen ledigt för övning och 
utryckning 

 kommunens skyldighet att administrera och utbilda personal 
 kommunens skyldighet att äga och underhålla industrianpassad utrustning 

 
Avtalet möjliggörs genom att industrierna har rätt, enligt 3 kap 15 § lag LSO (2003:778), att 
träffa avtal om att viss del av industriernas skyldigheter kan utföras av kommunens 
räddningstjänst. Avtalet mellan industrierna i Stenungsund och Stenungsunds kommun 
reglerar de skyldigheter gällande beredskap som åligger industrierna samt reglerar 
kostnaderna kopplade till detta. Avtalet reglerar hantering av gemensamma fordon, utrustning 
och hur personal ska hanteras 
 
Nuvarande avtal skrevs mellan industrierna och SBRF och gäller från 2017. Detta avtal är nu 
uppsagt och gäller till och med 2021-12-31. Omförhandling av ett nytt avtal planeras ske 
första halvåret 2021. 
 

b. Framtida industriavtal 
Industrierna i Stenungsunds kommun avser att under 2021 starta ett nytt bolag som kommer 
att ägas av de fem Sevesoindustrierna (Borealis, Inovyn, Perstorp, Nouryon och Vattenfall). 
Det nya företaget kommer, om det bildas, att ansvara för att ägarbolagens industrier samt 
industrierna PrimaGaz och Linde uppfyller lagkraven7. I praktiken skulle detta innebära att 
den nuvarande industristyrkan flyttas till det nya bolaget som då övertar arbetsgivaransvaret. 
Förhandlingar kommer att ske under 2021 mellan industrierna och SBRF kring hur den 
framtida samverkan ska se ut. Båda parter anser dock att ett fortsatt samarbete är positivt. 
Detta gäller exempelvis möjlighet att dela på lokaler, materiel, och insatsledning. Framförallt 
finns kompetens inom båda organisationerna som båda parter värnar om att behålla och 
samarbeta kring.  
 
Sammanfattningsvis så vill inte industrierna stänga dörren för ett fortsatt samarbete. Hur ett 
eventuellt samarbete kan se ut är en förhandlingsfråga. Personalansvaret kommer att flytta 
över till det nya bolaget men lokaler, övningar, utbildningar och materiel kan fortfarande vara 
aktuellt för samverkan. Övningar är ju något genomförs även inom exempelvis RSG med 
industrier i RSG:s ägarkommuner och är en naturlig del i räddningstjänstens förebyggande 
arbete. Det är samtidigt av största vikt att det finns ett oberoende mellan industrin och 
räddningstjänsten. Avtalet måste därför vara mycket tydligt vad som ingår och vad detta 
kostar industrin. 
  

 
7 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och Lagen 
om skydd mot olyckor (2003: 778) 2 kap. 4 §.   
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7. Kravbild på organisation utifrån lagstiftning och 
myndighetsrekommendationer 

a. Lagen om skydd mot olyckor 

Räddningschef 
3 kap. 16 § 

I en kommun ska det finnas en räddningschef. Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten 
är ändamålsenligt ordnad. 

 
Kommentar: Bestämmelsen innebär för Stenungsunds kommun att en egenregiverksamhet 
måste ha en anställd räddningschef. Utifrån proposition 2019/20:176 (en effektivare 
kommunal räddningstjänst SOU 2018:54) ställs krav på att kommunerna ska samverka och 
för att ha en övergripande samverkansförmåga ställs höga krav på räddningstjänstbefälens, 
och särskilt räddningschefernas, kompetens. Exakt hur kompetenskraven kommer att vara 
utformade är inte fastställt av MSB än, men utifrån en samlad bild framstår det som att även 
denna kontroll kommer att bli hårdare utifrån den nyckelroll funktionen har på lokal nivå.  
 
Risk: Mindre kommuner har i remissvaret till proposition 2019/20:1768 lyft risken att kunna 
säkerställa rätt kompetens gällande räddningschef. I en mindre organisation finns också risken 
att denna kompetens endast innehas av en person vilket skapar en sårbarhet. Det är i dagsläget 
svårt att fastställa hur stor risk detta innebär för Stenungsunds kommun. 
 
Organisation: Det är förhållandevis vanligt att den kommunala räddningstjänsten i 
administrativt avseende leds av en förvaltningschef som inte är räddningschefen. Det innebär 
ett dubbelt chefskap som kan ge problem9. Förvaltningens bedömning är att rollen som 
räddningschef också ska fungera som verksamhetschef för den kommunala räddningstjänsten 
likt det var innan 2017. Genom att inte dela upp ansvaret som verksamhetschef och 
räddningschef får räddningschefen ett stort men också tydligt mandat och ansvar.  

 

Ledningssystem 
3 kap. 16 b § 

Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska 
upprätthållas. Om flera kommuner samverkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den 
utövas gemensamt för kommunerna. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kommunens 
ledningssystem och om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning 

 

 
8 Proposition 2019/20:176 - En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54 
9 Proposition 2019/20:176 - En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54 
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Kommentar: Med ett ledningssystem avses inte bara tekniska system utan även bland annat 
förhållningssätt, organisation och grundläggande principer för hur arbetet ska bedrivas, till 
exempel definition av befattningar, fördelning av befogenheter, grunder för ledarskap och 
principer för utförande av uppdraget. Bestämmelsen i lagen avser endast ledningssystemet för 
räddningstjänsten. Förebyggande verksamhet eller rent förvaltningsorganisatoriska frågor 
omfattas därför inte. Med övergripande ledning avses ledning inom nivån systemledning, dvs. 
nivån ovanför den direkta insatsledningen av en räddningsinsats. Att kommunen ständigt ska 
upprätthålla en övergripande ledning innebär att ledningspersonal dygnet runt ska bevaka 
räddningstjänstverksamheten. 
I den övergripande ledningen ingår till exempel att besluta om vilka uppgifter som ankommer 
på räddningstjänstorganisationen, följa upp räddningsinsatser samt besluta om tilldelning och 
prioritering av resurser. Många beslut, till exempel resurstilldelning och prioritering, måste 
kunna fattas omedelbart. Det måste därför i den övergripande ledningen finnas 
befattningshavare som har mandat att fatta de beslut som krävs. Dimensioneringen av den 
övergripande ledningen ska ske med utgångspunkt i de risker som finns i det område som ska 
hanteras och de olyckor som kan uppstå till följd av dessa risker. Styrande faktorer är till 
exempel hur många räddningsinsatser som ska kunna hanteras samtidigt och att den 
övergripande ledningen måste kunna utövas effektivt. Ledningssystemet bör alltså 
dimensioneras efter räddningsinsatsernas behov av ledning som baseras på kommunens 
riskbild. Det är kommunen som bestämmer hur kravet ska uppfyllas. Utifrån dagens krav och 
risker kan det innebära att nuvarande ledningssystem (GR-ledningssystem) ytterligare 
kommer att byggas ut (en utökad regionalisering). Alternativ till GR-ledningssystem finns, 
men utifrån de tendenser som finns med allt större ledningssystem är frågan huruvida dessa 
alternativ kommer att vara långsiktigt hållbara. Alternativa ledningssystem behöver utredas 
vidare innan en bedömning kan göras av huruvida de kan vara aktuellt för Stenungsunds 
kommun.  
 

 
 
Risk: Förvaltningens bedömning är att Stenungsunds kommun bör ingå i GR-systemledning. 
Det innebär dock att en ny dialog kommer att behöva ske utifrån den riskbild som finns i 
Stenungsunds kommun i relation till den operativa förmågan. Med stor sannolikhet kan detta 
innebära ökade krav på grundbemanningen som då rimligtvis bör efterlikna motsvarande 
stationer inom GR-ledningssystem. Det skulle innebära en utökad operativ bemanning, från 
en 1+3 organisation till en 1+4 organisation. Exakt hur bemanningen ska se ut beror dock på 
kommunens riskbild som ligger till grund för räddningstjänstens handlingsprogram, vilka 
båda bör uppdateras under 2021. Nuvarande riskbild och handlingsprogram är från 2016 
respektive 2018. Vid tidigare tillsyn har dock Länsstyrelsen särskilt påpekat vikten av att den 
operativa beredskapen ska upprätthållas i den numerär som anges i handlingsprogrammet. 
Utredningen kan dock inte idag fastställa exakta krav som den nya tillsynsmyndigheten 

Kommunens 
riskbild

Räddnings-
insatserna

Lednings-
behovet
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(MSB) kommer ställa på kommunen. Det beror, som tidigare angivits, på kravbilden som 
först blir tydlig när en ny riskbild och ett nytt handlingsprogram tagits fram.   
 
Organisation: För att säkerställa att Stenungsunds kommun fortsatt kan vara en del av GR-
systemledning kan en förstärkning av nuvarande beredskap behövas (också beroende av krav 
från Länsstyrelsen). I jämförelse med likvärdiga stationer inom GR-systemledning skulle 
detta kunna innebära en ”1+4 organisation” (idag 1+3 organisation). Rådigheten över hur 
denna organisation, i egenregiverksamhet, ska se ut äger dock Stenungsunds kommun men 
utifrån en samlad bild10 skulle detta troligtvis behöva vara en ”1+4 organisation”. Om 
organisationen är tillräcklig utifrån riskbild avgörs i slutändan av den statliga tillsynen. Det 
innebär att kommunens organisation kan vara tillräcklig utifrån att ingå GR-ledningssystem 
men den statliga myndigheten kan ändå komma att ställa högre krav. En mer djupgående 
utredning om exakt organisation behöver göras för att fastställa exakt organisation och hur 
stor operativ organisation som behövs. Beredskapen ska utgå från ett handlingsprogram som 
behöver tas fram vid skapandet av en egenregiverksamhet. Utredningens organisationsförslag 
utgår från den information som idag finns tillgänglig och som anses högst sannolik.  
I skapandet av ny organisation handlar det om att hitta en balans mellan effektivitet (en inte 
för stor organisation och effektivt nyttjade av resurser) och att den operativa organisationen 
har en tillräcklig förmåga utifrån den lokala riskbilden. Organisationen ska samtidigt kunna 
vara flexibel då riskbilden kan förändras.  

 

Förebyggande verksamhet 
3 kap. 14 § 

Den personal som för kommunens räkning har att utföra förebyggande verksamhet, att planera, leda, 
genomföra och följa upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfarenhet ha 
den kompetens som behövs. 

 

Kommentar: Utifrån lagstiftningen ska kommunen ha en förebyggandeorganisation som 
ansvarar för att utöva tillsyn av att enskilda följer lagen och att föreskrifter efterlevs 
Risk: I det fall en egenregiverksamhet startar skulle nuvarande tillsynsorganisation minska då 
den idag är organiserad utifrån de tre medlemskommunernas storlek. Det kan leda till en liten 
och sårbar verksamhet då den skulle bestå av ett litet antal medarbetare. I Hagfors kommun, 
som gick från räddningstjänstsförbund till egenregiverksamhet 2009 löstes detta genom att 
köpa in spetskompetenser från närliggande kommuner, vilket skulle kunna vara ett komplett 
för Stenungsunds kommun för att minska sårbarheten.   
Det kan också finnas en risk för att en jävsituation uppstår då räddningstjänstens 
tillsynspersonal i egenregiverksamhet ska utöva tillsyn i exempelvis kommunala lokaler. Det 
vill säga tillsyn inom samma organisation som de arbetar inom. Denna risk kan hanteras 
genom att köpa in tillsyn från andra räddningstjänster.  

 
10 Nuvarande handlingsprogram, Länsstyrelsens tidigare tillsyn och dialog med RSG 
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Organisation: Myndighetsutövning innebär att en myndighet utövar en befogenhet att för 
enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat 
jämförbart förhållande. Utifrån detta är den administrativa kompetensen och struktur viktig 
vid tillsyn. Praktisk administration inkluderar att utforma tillsynsplaner och att skriva 
tjänsteanteckningar och förelägganden på ett korrekt sätt. Administration kan också innefatta 
att ta fram rutiner för tillsynsprocessen eller att ta fram handböcker, checklistor och 
vägledande beslut kring vissa bedömningsfrågor. Kompetensen omfattar också en mer 
övergripande förmåga att strukturera och leda tillsynerna från planering till dokumentering av 
tillsynsbesök. 
Utifrån detta skulle det vara rimligt att den förebyggande verksamheten placeras inom övrig 
tillsynsverksamhet i kommunen för att säkerställa en god administrativ kompetens och 
struktur där också kunskapsöverföring kan ske mellan olika kompetenser. Utifrån behovet 
med ett nära samarbete mellan den operativa och förebyggande verksamheten föreslår dock 
utredningen att den förebyggande verksamheten ska vara organiserad inom samma 
verksamhet och sektor. Avvägningen beror på det nära och vardagliga samarbete som sker 
mellan den operativa och förebyggande verksamheten. Därtill samlas all 
räddningstjänstkompetens inom samma organisation som annars skulle vara än mer sårbar 
utifrån att organisationen blir mer sårbar i egenregi. Vad som dock möjliggörs genom en 
egenregiverksamhet är att tätare samarbete mellan kommunens olika tillsynsverksamheter, 
oavsett sektorshemvist. Något som blir viktigt utifrån såväl att förstå varandras ansvar och 
kunna dela erfarenheter och kompetenser, exempelvis att kommunens nuvarande 
tillsynsorganisation kan dela med sig av juridisk- och förvaltningskompetens. 
En ytterligare fördel med att placera den förebyggande verksamheten tillsammans med övrig 
räddningstjänstpersonal är att den kan nyttjas för att fylla funktioner som GR-systemledning 
kräver (chef stabsresurs eller insatsledare). 
Utifrån risk för att jäv kan uppstå, exempelvis vid tillsyn av kommunens egna lokaler, kan 
tillsynskompetens köpas in från grannkommuner om detta bedöms vara problematiskt. I 
relation till industrin är det avgörande att avtalet med industrin är oerhört tydligt vad gäller 
ansvar och kostnadsfördelning så att tillsynsverksamheten säkerställer sin opartiskhet.  

  

28



17 

8. Egenregiverksamhet 

 

a. Förändring från dagens organisation  
Med utgångspunkt i dagens organisation i SBRF, skulle flertalet roller försvinna. Direktion 
och direktör skulle försvinna utifrån att räddningstjänsten skulle inkluderas i kommunens 
sektorsorganisation. Övriga kommuners områdeschefer och insatspersonal samt stora delar av 
den förebyggande verksamheten skulle också försvinna utifrån ett minskat geografiskt 
ansvarsområde. Kvar i egenregi skulle utifrån dagens organisation en räddningschef finnas 
kvar (utifrån lagstiftningens krav), förebyggandepersonal i form av 
brandingenjör/brandinspektör samt insatsstyrka 
och en administratör kompletterat med andra 
stödfunktioner.  
 

b. Framtida organisation utgår från 
flera intressen och krav 

Förslaget på en framtida organisation utgår den 
från idag tillgänglig information och sannolika 
kravbilder. Avgörande är att organisationen ska 
vara anpassad utifrån den lokala riskbilden. Detta 
utgår från ett handlingsprogram som alla 
kommunala räddningstjänster ska ha fastställt. Ett nytt handlingsprogram behöver därför tas 
fram vid skapandet av en egenregiverksamhet. Nedan föreslagen organisation utgår från 
nuvarande handlingsprogram i kombination med andra faktorer. En ytterligare faktor som 

Effektiv 
organisaiton

Statlig tillsyn

Lokal riskbild

GR-
systemledning
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påverkar den framtida organisationen är systemledningen. Förvaltningen bedömer att GR-
systemledning är den naturliga partnern för att leva upp till lagstiftningens krav på 
systemledning. Genom att ingå i GR-systemledning ställs krav på vilka funktioner som ska 
finnas inom räddningstjänsten i Stenungsund. En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är den 
framtida statliga styrningen där exakt hantering ej finns fastställd än. 
 
Viktigt att notera är att denna organisation bygger på uppskattad kravbild, en vidare utredning 
och framtagande av ett handlingsprogram11 behöver därför genomföras för att säkerställa att 
denna organisation uppfyller lagstiftningens intentioner. 
 

c. Förslag på framtida organisation i egenregi 
Utifrån de krav som skulle ställas på en egenregiverksamhet är bedömning att detta skulle 
kräva en organisation på mellan 30 och 34 personer varav sex till åtta personer skulle ingå i 
ledning, administration och förebyggande arbete. Den operativa personalen (heltidspersonal) 
skulle behöva vara mellan 24 och 26 personer. Detta bygger på fyra arbetslag med en 
styrkeledare och fyra brandmän (”1+4 organisation”) kompletterat med en ökad 
grundbemanningen på fyra till sex personer som går in vid frånvaro. Antalet personer i 
grundbemanningen bygger på en genomsnittlig frånvaro från tidigare år. Frånvaro kan vara 
kopplat till såväl utbildningar, föräldraledighet som sjukfrånvaro. Till detta skulle det behöva 
finnas fyra semestervikarier under sommarmånaderna (juni-aug). Därtill skulle organisationen 
behöva ha två heltidsfunktioner (Chef stabsresurs och Insatsledare) som behöver bemannas 
dygnet runt. Funktionerna är inte personbundna utan ska täckas upp av personal. Det skulle 
kunna delvis hanteras av funktionsansvariga och förebyggande personal men skulle därtill 
behöva samverkas med andra kommuner. Om det inte går att dela på kostnaderna för dessa 
funktioner kan ytterligare kostnader tillkomma.  
 
Organisationen bygger fortsatt på att deltidsbrandmän är en viktig komponent för att 
säkerställa en organisation med kapacitet motsvarande riskbilden i kommunen. Utredningen 
bedömer att deltidsorganisationen behöver utgöras av minst åtta deltidsbrandmän (RiB) men 
med fördel betydligt fler. Rekrytering av deltidsbrandmän är en utmaning och är beroende av 
en brandstations geografiska placering. Dagens placering försvårar rekrytering av 
deltidsbrandmän. En vidare utredning behöver fastställa närmare behov av deltidsbrandmän. 
 
Med tanke på organisationens storlek bör det finnas två till tre chefer inom organisationen. En 
vidare utredning bör fastställa exakt hur detta chefskap ska fördelas. Förslagsvis skulle 
chefskapet vara fördelat mellan Räddningschef och en eller båda funktionsansvariga.  
 
Vad gäller personal-, kommunikation-, ekonomi- och kanslifunktioner nyttjas befintlig 
kommunala funktioner men förvaltningen bedömer att dessa behöver förstärkas med en till 
två heltidstjänster12. Detta gäller framförallt personalfunktionen då räddningstjänsten är en 
komplex verksamhet utifrån ett personalförvaltningsperspektiv. En djupare utredning behöver 
fastställa exakt behov.  
 

 
11 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)1 anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. 
12 Fördelat mellan olika kompetenser, exempelvis 20 % kommunikatör eller 25 % ekonom 
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Egenregiverksamhet
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d. Jämförelse med tidigare egenregiverksamhet 
Den egenregiverksamhet som fanns innan räddningstjänsten organiserades inom 
kommunalförbundet SBRF hade cirka 75 anställda. Av dessa 75 var 15 heltidsanställda, cirka 
30 deltidsbrandmän inom kommunens räddningstjänst och cirka 30 deltidsbrandmän inom 
industristyrkan. Om industrin bildar ett eget bolag försvinner, oavsett framtida organisation, 
30 deltidsbrandmän inom industristyrkan. Av de tidigare 30 deltidsbrandmän (idag cirka 16 
deltidsbrandmän) inom kommunens räddningstjänst skulle den nya organisationen innehålla 
minst åtta deltidsbrandmän.  
 
Ovan beskriven jämförelse är dock inte helt rättvis då kraven har ökat samt att nuvarande och 
framtida organisation skulle behöva ingå i ett ledningssystem som ställer andra krav än innan 
2017.  
 

e. Sektorshemvist 
Förvaltningen bedömer att räddningstjänsten bör vara organiserad som en funktion inom 
sektor stödfunktioner. Den främsta anledningen till detta är att övriga sektorer har ett tydligt 
och avgränsat ansvarsområde vilket inte gör att räddningstjänsten får en naturlig roll inom 
dessa sektorer. 
 

f. Ledningssystem - Samverkan med närliggande räddningstjänstförbund 
Sedan den 1 oktober 2019 samarbetar fem räddningstjänster13 utifrån en gemensam 
övergripande ledning av den operativa verksamheten (GR-systemledning). Utlarmning och 
ledning utgår ifrån ledningscentralen på Gårda brandstation i Göteborg för att de samlade 
resurserna ska nyttjas snabbt och effektivt. Ett gemensamt operativt ledningssystem är 
effektivt vid komplexa, omfattande och samtidiga räddningsinsatser. I hela 
Göteborgsregionen kan nu alla resurser som finns inom de fem räddningstjänsterna användas 
över gränserna. Därtill samverkar systemledningen med sju lokalpolisområden och 
ambulanssjukvården i fyra sjukhusförvaltningar i två regioner. Område för systemledningen 
täcker drygt 1 miljon invånare och i området hanteras drygt 11 000 uppdrag per år.  
 
Genom att ingå i ett ledningssystem avhänder sig den kommunala räddningschefen det 
operativa mandatet till ledningssystemet. Detta påverkar rådigheten över den operativa 
personalen. Skulle Stenungsunds kommun bedriva räddningstjänst i egenregi behöver 
kommunen påvisa att organisationen har kapacitet i relation till den geografiska riskbilden för 
att kunna bli en del GR-systemledning samt krav gällande stabsresurser. Det kan också bli så 
att Stenungsunds kommun får betala i de fall det senare påvisas att kapaciteten i kommunen är 
för liten i relation till de behov som finns. Uppskattningen idag är att kravbilden kan vara 
högre än när SBRF gick in i GR-systemledning. En dialog kommer att behöva föras med GR-
systemledning för att säkerställa att kommunen har tillräckliga resurser för att bli en del GR-
systemledning. Detta bör hanteras i en djupare utredning.  

 
13 De fem räddningstjänsterna är; Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, 
Räddningstjänsten Storgöteborg, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och Öckerö Räddningstjänst. 
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g. Samverkan med industrierna i Stenungsund  
I dialog med RSG gällande GR-systemledning anser de inte det omöjligt att samverkan med 
industrin skulle kunna fortsätta om Stenungsunds kommun skulle bli medlem i RSG. Det är 
dock av största vikt att ett oberoende finns mellan kommunen och industrierna i Stenungsund 
och att de ekonomiska transfereringarna måste vara oerhört tydligt kopplade till specifika 
kostnader (exempelvis hyra) för att säkerställa räddningstjänstens självständighet mot 
industrin. Det gäller inte minst utifrån ett trovärdighetsperspektiv. Samtidigt ska det vara helt 
naturligt att övningar och träning sker regelbundet mellan industrins framtida insatsstyrka och 
den kommunala räddningstjänsten.  

Medlemskap i RSG och avtal med industrin 
Om kommunen skulle ingå i kommunalförbundet RSG skulle förhandling mellan industrin 
behöva ske med RSG. RSG ser det som naturligt att samarbeta med industrin med tanke på 
den riskbild som finns i Stenungsund.  
 
Då RSG hyr samtliga brandstationer av respektive kommun till hyra motsvarande 
självkostnad skulle troligtvis ett hyresavtal skrivas mellan industrin och RSG med industrin 
som en typ av andrahandsuthyrning. Hur hyresavtal skulle vara utformat kommer därför 
hanteras inom förhandlingen vid ett eventuellt önskemål om inträde i RSG. RSG har idag 
hyresintäkter från vissa fastigheter (bergrum) som RSG förvaltar åt Göteborgs stad som 
tillfaller alla medlemskommuner. Intäkterna av hyresavtal med industrin i Stenungsunds 
kommun skulle därmed troligtvis tillfalla hela RSG. 
 

h. Ekonomi – preliminär kostnadsbild för egenregiverksamhet 
En räddningstjänstorganisation kan jämföras med en försäkring där kostnaden ska ställas mot 
riskerna. Ju mer resurser som tillsätts till räddningstjänstorganisationen desto mindre blir 
risken för stora skador och kostnader när något inträffar. Det handlar samtidigt om att bygga 
en organisation som är i balans med risken för att inte skapa onödigt höga kostnader som inte 
står i paritet till riskerna.   
 
Utifrån de många osäkerhetsfaktorer som finns i kombination med framtida förhandlingar 
som kommer ha påverkan på kostnaderna är det idag mycket svårt att fastställa den 
ekonomiska konsekvensen att bilda en räddningstjänst i egen regi. Vad utredningen kan 
fastställa är att nuvarande kostnadsnivå för Stenungsunds kommun, med stor sannolikhet, 
kommer att öka på grund av ökade krav från staten. Exempel på detta är behovet av att ingå i 
ett ledningssystem där kravbilden troligtvis generar ökade kostnaderna för kommunen. 
Kostnadsökningen beror framförallt på att Stenungsunds kommun idag kan anses 
underdimensionerat och utredningen bedömer att en kostnadsökning, med stor sannolikhet, är 
omöjlig att undvika för att leva upp till lagstiftarens intentioner, oavsett organisationsform14 
 
Påverkande faktorer för kostnadsbilden som inte går att fastställa idag är exempelvis hur 
funktionerna insatsledare och chef stabsresurs skulle vara organiserat, hur samverkansavtalet 
med industrin skulle vara utformat liksom kostnaden för GR-systemledning och de krav som 
ställs för att bli en del av systemledningen. Förutom detta påverkas kostnadsbilden av hur den 

 
14 Se kapitel: Kravbild på organisation utifrån lagstiftning och myndighetsrekommendationer 
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eventuella avvecklingen av SBRF påverkar exempelvis nuvarande avskrivningskostnader, 
avtal med MSB gällande kemdepån, serviceavtal för fordon, Rakel15, försäkringar, 
verksamhetssystem och intäkter kopplade till krisberedskap. Kopplat till en 
verksamhetsövergång som då skulle bli fallet kan kostnader också uppkomma kopplat till 
exempelvis personalbortfall16.  
 
Förvaltningens preliminära kostnadsbild för en egenregiverksamhet är, med stor osäkerhet, en 
kostnadsbild omkring 900–1000 kr per invånare och år. Det är en ökning med cirka 200–300 
kr per medborgare (2019 års kostnadsnivå var 718 kr per invånare). I total kostnad innebär det 
en ökning med fem till sju miljoner per år och en procentuell ökning på cirka 30–40 procent. 
Det skulle innebära en kostnadsnivå som då blir likvärdig med exempelvis Ale, Kungälv och 
Alingsås kommun (2019-års kostnadsnivå). Vad som är en rimlig kostnadsnivå är svårt att 
fastställa då detta beror på den lokala riskbilden och organisationens kapacitet i förhållande 
till den riskbilden. En rättvis jämförelse av kostnadsbilden mot andra kommuner är därmed 
svår att göra. Närliggande kommuners och kommunalförbunds kostnadsnivåer beskrivs dock i 
nästa kapitel för att visualisera hur skillnaderna ser ut.  
 
 

i. För- och nackdelar samt risker och möjligheter 
Förvaltningen bedömer att fördelarna med en egenregiverksamhet i jämförelse med andra 
alternativ är få. De resurser som dock kan nyttjas gemensamt mellan räddningstjänst och 
övrig kommunal förvaltningen kan dock ge möjligheter till kostnadsbesparing i jämförelse 
med idag. Detta gäller inte minst sektor stödfunktioners kompetenser inom ekonomi, 
upphandling, personal, kansli, kommunikation och juridik.  
 
Riskerna finns framförallt kopplade till den sårbarhet som alla mindre organisationer har. 
Exempel på detta är att antalet nyckelpersoner i organisationen blir få vilket vid frånvaro kan 
vara svårt att täcka upp för. Därtill kan kompetensförsörjningen bli en utmaning då större 
räddningstjänstorganisationer kan erbjuda tjänster med spetskompetensansvar och mer 
kompetensutveckling. Likt Hagfors kommun gjorde vid sin delning av dåvarande 
kommunalförbund var att spetskompetenser köptes in för att säkerställa kompetens vid behov.  
 
En ytterligare risk med en mindre organisation är att den tappar flexibilitet, detta kan 
eventuellt hanteras genom en större samverkan med kringliggande 
räddningstjänstorganisationer. Därtill verkar GR-systemledning redan idag för att skapa större 
flexibilitet och öka samverkansförmågan inom ledningssystemets medlemskommuner. 
 
  

 
15 Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom 
samhällsviktig verksamhet. 
16 Risk för personalbortfall då en mindre organisation inte kan erbjuda spetskompetensansvar eller 
kompetensutveckling i samma grad.  
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9. Kostnadsjämförelse 

a. Nationell jämförelse 
Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Nettokostnaden17 
mellan kommunen med den med högst kostnaden per invånare (Sorsele) är nästan tio gånger 
så stor som för den kommun (Sundbyberg) som har den lägsta kostnaden. Det beror på 
flertalet faktorer med där riskbild, geografi18, befolknings- och bebyggelsetäthet är 
grundläggande. Generellt är det billigare att bedriva räddningstjänst i eller runtomkring större 
tätorter.  
 

 

 

b. I jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Nedan redovisas en kostnadsjämförelse mellan kommunerna i Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Kostnaden för räddningstjänst är lägst bland de kommuner som ingår i 
Räddningstjänst Storgöteborg (RSG). Stenungsunds kommun hade 2019 den lägsta 
kostnaden19 för räddningstjänst av de kommuner som inte ingår i RSG. Kostnaden uppgick då 
till 718 kr per invånare. Tjörn och Lilla Edets kommun (övriga kommuner i SBRF) hade 2019 
högst kostnad per invånare för räddningstjänst inom Göteborgs regionens kommunalförbund. 

 
17 Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12 
18 Landareal per kommun: Sundbyberg: 8 km2; Stenungsund: 251 km2; Sorsele 7 366 km2 
19 Stenungsund kommuns kostnad utefter andel av budget till SBRF, dvs 30,94% 
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Jämförs kostnaderna per invånare innan SBRF startade hade Stenungsunds kommun den näst 
lägsta kostnaden av alla GR-kommuner. Det är dock tydligt att den genomsnittliga kostnaden 
för räddningstjänstsverksamhet har ökat mellan 2016 och 2019. Kraftigast ökning har skett i 
Lilla Edet som har haft en kostnadsökning på nästan 300 kr per invånare eller 35 procent. 
Stenungsunds kommun har haft en kostnadsökning på 23 procent och för Tjörns kommun är 
motsvarande kostnadsökning 15 procent.  
 
 

 
 

539 584 640 675 702 718 777 816 844 949 965 1 024 1 138
1 450

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600

Part
ille

 (R
SG

)

Mölndal 
(RSG

)

Kungsb
ac

ka
 (R

SG
)

Härr
yd

a (
RSG

)

Göteborg 
(RSG

)

Ste
nungsu

nd (S
BRF)

Le
rum (R

SG
)

Öcke
rö (E

ge
n re

gi)

Göteborgs
regio

nen m
edelvä

rde

Ale (B
ORF)

Kungä
lv 

(BORF)

Alin
gså

s (
AVRF)

Lill
a E

det (S
BRF)

Tjörn (S
BRF)

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv (2019)

470 584 600 600 619 656 751 766 802 841 904 924 957
1 252

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Part
ille

 (R
SG

)

Ste
nungsu

nd (S
BRF)

Mölndal 
(RSG

)

Kungsb
ac

ka
 (R

SG
)

Härr
yd

a (
RSG

)

Göteborg 
(RSG

)

Öcke
rö (E

ge
n re

gi)

Göteborgs
regio

nen m
edelvä

rde

Le
rum (R

SG
)

Lill
a E

det (S
BRF)

Ale (B
ORF)

Kungä
lv 

(BORF)

Alin
gså

s (
AVRF)

Tjörn (S
BRF)

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv (2016)

37



26 

c. Kostnadsutveckling – nationellt  
Ur ett längre perspektiv har kostnaden för räddningstjänstsverksamhet i Stenungsunds 
kommun ökat under flera år med en kraftig ökning 2019. Den generella trenden i GR liksom i 
riket är samtidigt en ökad kostnad de senaste åren. Mellan 2013 och 2019 har kostnaden ökat 
med 40 procent för Stenungsunds kommun, med 11,6 procent för Göteborgsregionen 
(genomsnitt alla kommuner) och för riket är motsvarande siffra 10,7 procent. Att notera är 
dock att ökningen i Stenungsund mellan 2013 och 2016 endast var 14,1 procent.  
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d. Närliggande förbund och kommuner 
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv.  

Kommun / 
förbund 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
RSG - 
genomsnitt 655 620 629 625 645 652 653 
Göteborg 699 658 656 656 676 682 702 
Härryda 666 633 616 619 640 666 675 
Kungsbacka 615 576 594 600 611 615 640 
Lerum 827 781 799 802 820 827 777 
Mölndal 621 580 603 600 609 592 584 
Partille 500 489 506 470 516 529 539 
BORF - 
genomsnitt 888 895 900 914 930 964 957 
Ale 784 891 894 904 919 974 949 
Kungälv 993 899 907 924 941 954 965 
NÄRF - 
genomsnitt 961 965 989 955 968 1 093 1 104 
Färgelanda 1 446 1 463 1 533 1 401 1 431 1 689 1 662 
Trollhättan 575 594 607 625 628 655 662 
Vänersborg 806 799 827 759 764 858 854 
Mellerud 1 018 1 003 988 1 036 1 050 1 169 1 239 
Egen regi – 
genomsnitt 832 751 786 822 867 917 903 
Öckerö 757 734 726 751 760 828 816 
Orust 907 768 846 893 974 1 006 990 
SBRF – 
genomsnitt 822 860 895 892 917 884 1 102 
Stenungsund 512 527 549 584 575 564 718 
Tjörn 1 096 1 210 1 241 1 252 1 218 1 131 1 450 
Lilla Edet 859 844 895 841 959 956 1 138 
AVRF- 
genomsnitt 892 896 944 965 960 1 003 1 034 
Alingsås 899 894 930 957 981 1 006 1 024 
Vårgårda 885 899 957 974 939 1 000 1 044 
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e. Analys kostnadsjämförelse  
Det är svårt att jämföra olika räddningstjänstorganisationer då dessa är beroende av den lokala 
riskbilden och det geografiska ansvarsområdet. Organisationen ska vara utformade utifrån 
dessa parametrar och dessa kan skilja sig åt betydligt mellan olika kommuner. Förutom att 
riskbilden skiljer sig åt så har staten tillsynsorganisation haft få möjligheter att ställa krav på 
de kommuner som inte uppfyllt lagstiftningens intentioner och därmed haft en organisation i 
paritet med den lokala riskbilden. De kommuner som därmed haft en relativt låg kostnadsnivå 
kan därmed haft detta även fast man inte haft en tillräckligt stor organisation utifrån den 
lokala riskbilden. Utredningen bedömer att Stenungsunds kommun låga kostnadsgrad tidigare 
både kan bero på detta men också på grund av det nära samarbetet med industrierna i 
Stenungsunds kommun. I jämförelse med de kommuner som ingår i RSG finns också en 
förklaring till de låga kostnaderna då Göteborgs stad stått för en större kostnad än övriga 
kommuner baserat på kostnad per kommuninvånare. 
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