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Nr 189. Interpellation av Erik Pelling 
(S) om tryggheten på landsbygden
(KSN-2011-0579)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Sedan många år samarbetar räddningstjänsten i 
Uppsala kommun med landstingets ambulans-
sjukvård för att garantera att även den fjärdedel 
av Uppsalas befolkning som bor på landsbyg-
den ska ha tillgång till en god akutberedskap 
vid olyckor och sjukdom, Grundtanken är att 
den lokala räddningstjänsten som kan vara på 
plats tidigare än ambulansen ska kunna rycka 
ut i vid larm som gäller vissa sjukdomstill-
stånd. Brandmännen gör sina insatser i väntan 
på ambulans på delegation från ansvarig läkare 
och lyder under hälso- och sjukvårdslagen. 
Deltidsbrandkårer finns idag finns på sex orter 
i Uppsala kommun: Almunge, Björklinge, Jär-
låsa, Knutby, Skyttorp och Storvreta.

Deltidsbrandkårernas möjlighet att rycka ut 
på dessa sjukvårdslarm är en viktig samhälls-
service som starkt bidrar till upplevelsen av 
trygghet på Uppsalas landsbygd och i Uppsa-
las mindre tätorter. Så sent som 2009 fick Upp-
sala län därför beröm från Hjärt-Lungfonden 

för att chanserna att få hjälp snabbt vid ett 
sjukvårdslarm var goda.

SR Upplands rapportering (2011-10-03) om 
att personer som blir akut sjuka på landsbyg-
den numera riskerar att få vänta betydligt läng-
re tid än tidigare på att utryckningspersonal når 
fram är därför mycket oroande, Som framgår 
av diagrammet nedan har deltidsbrandmän-
nens utryckningar på sjukvårdslarm mer än 
halverats sen 2008, Detta sammanfaller med 
att landstinget 2009 införde ett striktare regel-
verk för när räddningstjänsten ska kallas in.

En fjärdedel av Uppsala kommuns närmare 
200 000 invånare bor på landsbygden. Deras 
trygghet och säkerhet ska givetvis vara lika 
prioriterad som för invånarna i Uppsala stad. 
Landstingets striktare regelverk för sjukvårds-
larm och den drastiska minskning av antalet 
utryckningar för Uppsala kommuns deltids-
brandmän som blev resultatet har istället inne-
burit en försämrad trygghet,

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Gunnar Hedberg (M) är därför:
•  Vad kan och vad avser du att göra för att 

förmå landstingsstyrelsen att återupprätta 
en god akutberedskap och därmed en god 
trygghet för Uppsalas landsbygdsbefolk-
ning?

Uppsala den 12 oktober 2011

Erik Pelling




