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Investeringsärende ”stoppet” – Räddningstjänsten
tankfordon budget 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen bifalla Räddningstjänsten begäran att
investering av tankbil/vattenenhet budgeterat till 2 800 tkr kan genomföras via ett fortsatt gemensamt
arbete med Jönköping, Gislaved samt Tranås kommuner under 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade att verkställa investeringsstopp för icke påbörjade skattefinansierade
investeringar och självfinansierade investeringar fr o m 2019-11-06. Beslutet innebar också att
investeringsprojekt som enligt förvaltningens behöver prövas ska prövas i ksau upp till 1 mnkr, i KS
mellan 1-4 mnkr och i KF för nivåer över 4 mnkr. Detta ärende avser tankfordon 2,8 mnkr i
investeringsbudget 2020 inom ramen för Räddningstjänstens verksamhet.
Räddningstjänsten har valt att bedriva arbetet med upphandlingen av tankbil som ett samarbete
inom ramen för RäddSam F. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun tillsammans med Jönköping,
Gislaved och Tranås ska upphandla totalt 5 tankbilar inom ramen för detta samarbete. Under 2019
har ett omfattande arbete redan utförts då medel funnits avsatta politiskt i alla kommunerna. I
upphandlingsarbetet har framförallt Vaggeryd och Jönköping kommuner varit ansvariga i
framtagande av ett gemensamt upphandlingsunderlag/specifikation.
Upphandling av 5 tankbilar i samverkan torde ge bättre priser för alla deltagande kommuner.
Förvaltningen föreslår bifall för räddningstjänstens skrivelse mot bakgrund av beloppets storlek,
tydigheten i projektet samt att mycket förarbeten redan har gjorts. Projektet drivs dessutom inom
ramen för samverkan med andra kommuner i länet.

Ärende
Räddningstjänsten har i skattefinansierad investeringsbudget medel för upphandling av en
tankbil/vattenenhet om totalt 2 800 tkr. Enligt fordonsplan så skulle utbyte skett redan 2016 men
förskjutning har skett sedan tidigare i investeringsbudgeten. En upphandling av en tankbil är en lång
process och det är rimligt att beräkna 8-12 månaders leveranstid från det att beslut fattas.
Räddningstjänstens nuvarande tankbil är av årsmodell 1996 och kommer således att vara 25 år i
slutet av 2020. Detta är en hög ålder för denna typ av fordon som utsätts för tuffa förhållanden och
förväntas fungera under långa insatser.
Det finns ett krav på att Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun ska förfoga över en tankbil för att
kunna hantera bränder inom områden där brandpostnät inte finns eller så kallat alternativsystem
(utglesat brandpostnät) tillämpas. Detta innebär i princip hela Vaggeryds kommuns yta förutom
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centrala delarna av Vaggeryd och Skillingaryd.
Räddningstjänsten har valt att bedriva arbetet med upphandlingen av tankbil som ett samarbete
inom ramen för RäddSam F. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun tillsammans med Jönköping,
Gislaved och Tranås ska upphandla totalt 5 tankbilar inom ramen för detta samarbete. Under 2019
har ett omfattande arbete utförts av framförallt Vaggeryd och Jönköping i framtagande av ett
gemensamt upphandlingsunderlag/specifikation. Övriga kommuner har tilldelats medel i sina
respektive investeringsprocesser och likaså Vaggeryds kommun innan investeringsstoppet
beslutades. Planen inom ramen för samarbetet med övriga kommuner är att gå vidare och inom 1-3
månader gå ut med upphandlingen.
Räddningstjänsten ser att ett fortsatt gemensamt arbete inom RäddSam F skapar förutsättningar för
en kostnadseffektiv upphandling med en så gemensam utformning av fordonen som det bara går.
Upphandling av 5 tankbilar borde dessutom ge bättre priser för alla deltagande kommuner.

Beslutet ska skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Räddningschef

Handläggare
Jörgen Hansson, Ekonomichef, Fredrik Björnberg, Räddningschef

