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Återrapportering om beredskap vid Storvreta 
deltidsstation  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att tills vidare fortsätta arbetet för att 
bemanningen i Storvreta ska uppnå ambitionsnivån 1+4, samt 

2. att göra en översyn av vilka alternativ till beredskap som kan finnas i Storvreta 
och angränsande stationer, och hur förändringar skulle påverka förmågan att 
göra räddningsinsatser.  

 

Ärendet 
Räddningsnämndens internkontrollplan omfattar kontroll av beredskapen vid 
brandstationen i Storvreta. Efter rapportering av kontrollmomentet vid nämndens 
möte den 27 april fick förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med att 
säkerställa beredskapen vid Storvreta brandstation fortgår. 

Beredning 

Ärendet har beretts av brandchefen i dialog med berörd avdelningschef, enhetschef 
och stationschef.  

Föredragning 

I nämndens verksamhetsplan och budget framgår vilken beredskap som ska finnas vid 
varje brandstation. I Storvreta ska beredskapen vara 1+4. Siffrorna betyder 1 
styrkeledare och 4 brandmän. I verksamhetsplanen anges också en ambitionsnivå och 
en miniminivå för totala antalet deltidsbrandmän (RiB:are) i beredskap vid alla 
deltidsstationer. Ambitionsnivån är 56 och miniminivån 50.  
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I varje månadsrapport rapporteras hur beredskapen sett ut i förhållande till 
miniminivån, och hur beredskapen sett ut vid respektive station. Under ett antal år har 
Storvreta stuckit ut negativt i statistiken, vilket är anledningen till kontrollmoment i 
internkontrollplanen.  

Granskningen som redovisades för nämnden den 27 april visade att det endast var 
ungefär hälften av RiB-medarbetarna som tjänstgjorde på orten och därmed saknade 
möjlighet att hålla sin beredskap dagtid vardagar. Det finns olika anledningar till att så 
många är anställda utan att kunna ha beredskap dagtid, dels kan individer ha bytt 
arbetsplats efter sin anställning som RIB, och dels kan individer ha blivit rekryterade 
med förutsättning att andra kollegor skulle kunna täcka upp för beredskapen dagtid 
vardagar. 

Vid de senaste rekryteringarna har det varit fokus på att hitta personer som både 
arbetar och bor i Storvreta, och under hösten kommer ytterligare personer att utbildas 
för att hålla beredskap både dag och natt.  

Under 2022 har statistiken för beredskap i Storvreta sett ut enligt bilden nedan. 
Statistiken visar andel av tiden under månaden där Storvreta haft beredskapen 1+4. 
Står det 90% betyder det att beredskapen varit 1+4 under 90% av månaden. Det 
framgår inte om beredskapen under övriga 10% varit 1+3 eller 1+2. 

Tid per månad i procent då beredskapen varit 1+4 vid Storvreta brandstation  

 

Bilden visar en uppåtgående trend under våren och försommaren, men lägre siffror 
igen i juli och augusti. Storvreta är fortfarande den station som har störst utmaningar i 
att hålla beredskap enligt ambitionsnivån, och mer behöver göras vad gäller 
rekrytering, personalplanering, medarbetares förhållningssätt och ansvarstagande. 

Samtidigt finns önskemål från medarbetare vid stationen i Skyttorp att bidra mer; flera 
medarbetare från Skyttorp är inte nöjda med hur beredskapsstyrkan nyttjas. Missnöjet 
handlar om att medarbetare önskar göra fler utryckningar, de känner att det är för 
sällan som de får göra skillnad och få användning av sin kompetens. Principen vid 
utalarmering är att det alltid är hjälpbehovet som ska styra och inte någon rättvis 
fördelning mellan stationerna. 

Utmaningarna i Storvreta och missnöjet i Skyttorp gör att brandförsvarets ledning 
önskar nämndens uppdrag att se över RiB-organisationen i ett större perspektiv än just 
Storvretas. En sådan översyn kan omfatta vilka alternativ till beredskap som kan finnas 
i Storvreta och angränsande stationer, och hur olika förändringar skulle påverka 
förmågan att göra räddningsinsatser. 
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I väntan på en sådan översyn vill förvaltningen fortsätta göra insatser görs för att 
beredskapen enligt ambitionsnivån ska hållas i Storvreta. Ytterligare 1 person kommer 
att utbildas under hösten, vilket väntas ge god effekt. Enhetschef och stationschef 
kommer att utöka dialogen med medarbetarna i Storvreta om personalplanering och 
ansvarskultur. Förvaltningens ambition är att beredskapen i Storvreta ska fortsätta 
vara 1+4, men vill parallellt utreda andra alternativ. Förslag till eventuella förändringar 
lämnas som underlag för verksamhetsplan och budget 2023, vilken beslutas i februari 
2023. Förvaltningens förslag kan presenteras vid nämndens möte i december. 

 

 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-05 

 

 

 

Brandförsvaret 

 

 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
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