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KSN-2015-0577

Kommunstyrelsen

Motion av Simon Alm (SD) om återupprustning av
brandförsvaret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 23 februari 2015,
kommunfullmäktige besluta att kommunen ska verka för att räddningsnämnden bemannar
brandstationerna i Skyttorp, Knutby och Järlåsa med vardera fem personer.
Motionen återges som bilaga 1.
Nämndyttrande
Räddningsnämnden föreslår i sitt yttrande att motionen avslås. Yttrandet sammanfaller med
kommunstyrelsens föredragning i ärendet. Protokollutdrag återges som bilaga 2.
Föredragning
Uppsala kommuns räddningstjänst bedrivs sedan 2012 i en gemensam nämnd tillsammans
med Tierps och Östhammars kommuner. Bedömningen av motionens krav måste utgå från att
nämnden har ett ansvar för verksamheten i alla tre kommuner. Av samarbetsavtalet framgår
att nämnden ansvarar för huvuddelen av kommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot
olyckor. Lagen om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande
och likvärdigt skydd mot olyckor.
Ambitionsnivån beträffande vad som är tillfredsställande och likvärdigt skydd anges
övergripande i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som
antagits av kommunfullmäktige 2013-01-28 § 31. Handlingsprogrammets mål grundas på en
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riskanalys som tar upp såväl kvantitativa (statistiskt mätbara) som kvalitativa risker (inträffar
sällan men med stora konsekvenser).
Riskanalysen, som nämnden arbetat med under 2012, visar att riskbilden varierar stort över
den geografiska ytan. Räddningsnämnden har inom sitt område 17 brandstationer och fyra
räddningsvärn och har i sina beslut om beredskapsformer och bemanning vinnlagt sig om att
skapa ett skyddsnät över den geografiska ytan som svarar mot de olika förhållanden som
finns. Förenklat innebär det att räddningstjänstens förmåga är större där är sannolikt att fler
olyckor inträffar och förmågan mindre där sannolikheten för olyckor är mindre. Vidare
bedöms förmågan inte av enskilda brandstationer, det är den samlade förmågan som bedöms.
Där riskbilden så kräver har räddningsnämnden beslutat att bemanningen av brandstationerna
ska ske med heltidsstyrkor. Dessa har möjlighet att upprätthålla en rad specialkompetenser
samt utgör den kompetensbas som utbildar och övar RiB-styrkorna (RiB = Räddningspersonal
i Beredskap, ibland refererade till som deltidsbrandmän).
Brandförsvarets räddningspersonal i beredskap utgör 70 procent av Uppsala brandförsvars
utryckningsstyrka. De är en ovärderlig samhällsresurs som har en annan huvudarbetsgivare
men var fjärde vecka har åtagit sig att hålla beredskap inom några minuter från sin
brandstation. De genomför räddningsinsatser med stort engagemang och professionalism.
Den tid som det får ta från larm till att brandförsvarets enheter rycker ut är 1,5 minut för
heltidsstyrkorna och 6 eller 7 minuter för RiB-styrkorna. Räddningsnämnden har beslutat om
att införa metoden Första InsatsPerson, FIP, för att minska tiden för första RiB-enhet att rycka
ut till ca 2-3 minuter. Metoden är redan införd på tre RiB-brandstationer och ska införas på
samtliga RiB-brandstationer.
Brandförsvarets medarbetare utbildas och övas för att bedöma och hantera risker utifrån
aktuell situation och tillgängliga resurser, oaktat om det är en enstaka medarbetare som är
först på plats eller en omfattande insats med många medarbetare insatta.
Utifrån ovanstående har räddningsnämnden beslutat den 12 december 2012 om en
bemanning om tre personer (ett brandbefäl och två brandmän) på de tre RiB-brandstationer
som motionären föreslår en utökad bemanning på. Nämndens bedömning är att det väl svarar
mot den riskbild som föreligger på de aktuella orterna.
Den arbetsuppgift som Arbetsmiljöverket kräver fem personer för att den ska få utföras är
rök- eller kemdykning. Nämnden har noga vägt möjligheten att just denna arbetsuppgift kan
behövas i livräddande syfte och funnit att sannolikheten för det är mycket liten. Nämnden
arbetade därefter ytterligare med översyn av brandförsvarets utryckningsorganisation och
fattade beslut den 1 juli 2013
om förändring i Östhammar, förstärkning i Tierp men ingen förändring i Järlåsa, Knutby eller
Skyttorp.

Avslutningsvis bör framhållas att den typ av detaljbeslut som motionären föreslår att
fullmäktige fattar, innebär en påtaglig begränsning av nämndens frihet att välja de bästa
lösningarna för att få bästa möjliga räddningstjänst inom givna resurser. Om fullmäktige
skulle vilja styra på detta sätt kräver det samarbete med Tierps och Östhammars kommuner
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. Nämndens uppskattning är att förslagen
skulle innebära en kostnadsökning med drygt 2,7 mnkr.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
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Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret
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Motion om återupprustning av brandförsvaret
Uppsala kommun är en av Sveriges största landsbygdskommuner med cirka 200 OOO invånare, där en
fjärdedel bor utanför Uppsala tätort. Sedan decennier tillbaka har utvecklingen varit mer centralisering
till Uppsala tätort och mindre samhällsservice och inflytande ute i Uppsala kommuns andra tätorter och
landsbygd.
Våren 2013 trädde ett beslut i kraft med konsekvensen att tre deltidsbrandstationer skulle gå ned i
bemanning. Bemanningen har sedan dess varit tre deltidsanställda brandmän i Skyttorp, Järlåsa och
Knutby. På övriga brandstationer är bemanningen fem personer.
En brandstation måste ha en bemanning på fem personer för att klara av de mest kritiska
arbetsuppgifterna. Det handlar om svåra trafikolyckor och bränder där människor riskerar att brinna
inne. Vid fall av bränder med människor kvar i byggnaden är det omöjligt för ett brandförsvar att
genomföra en rökdykning för att rädda dessa människor. Med en bemanning på mindre än fem riskerar
brandmännen en kraftigt förhöjd risk att själva omkomma vid en sådan utryckning med följden att
människor får brinna inne.
Deltidsbrandmän ska ha en beredskap att inom sex minuter kunna rycka ut från brandstationen.
Heltidsbrandmän ska klara det på trettio sekunder. De båda olika anställningsformerna medför således
en markant skillnad i hur väl förberett brandförsvaret är. Heltidsbrandmän finns endast i Uppsala tätort
och deltidsbrandmän i övriga delar i kommunen.
En människa som är fast i en brinnande byggnad får påtagligt olika förutsättningar att överleva beroende
på vilken ort hon befinner sig på. I exempelvis Skyttorp måste förstärkning från Storvreta ankomma,
varför processen kan ta upp till 22 minuter. När bemanningen var fem personer i Skyttorp tog det cirka
sex till sju minuter. I Luthagen tar det endast cirka tre minuter.
Enligt kommunallagen ska alla invånare behandlas lika om det inte finns sakliga skäl till att behandla dem
olika. Att invånare i Knutby, Järlåsa och Skyttorp ska behöva vänta cirka sju gånger längre än invånare i
exempelvis Luthagen är inte att behandla dem lika.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun verkar för att räddningsnämnden bemannar brandstationen vid Skyttorp
med fem personer

•

att Uppsala kommun verkar för att räddningsnämnden bemannar brandstationen vid Knutby
med fem personer

•

att Uppsala kommun verkar för att räddningsnämnden bemannar brandstationen vid Järlåsa
med fem personer

Uppsala den 12 januari 2015

Simon Alm
Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

Bilaga 2

2Uppsala
Räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-16

§ 104

Motion från (SD) Uppsala, Återupprustning av Brandförsvaret
RÄN-2015-0562, KSN-2015-0577
Förslag till beslut
Räddningsnämnden beslutar
att godkänna och översända remissvar enligt bilaga
Ärendet
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 23 februari 2015, kommunfullmäktige i Uppsala besluta att kommunen ska verka för att räddningsnämnden bemannar
brandstationerna i Skyttorp, Knutby och Järlåsa med vardera fem personer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-01
Förvaltningens förslag till yttrande 2015-11-30
Motion från (SD) Uppsala 2015-01-15
Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen Uppsala
•

• •

s sign

Utdragsbestyrkande

Sid
3(9)

upeola
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-16

Räddningsnämnden
Plats och tid:

Sid
1 (9)

Borgen, Uppsala
Gruppmöte: 15:00 — 16:00
Nämndmöte: 16:00-17:30

Ordinarie:

Ersättare:

Patrik Kjellin (S), ordförande
Jan Ulmander (C)
Catrin Johansson (S)
Anders Gustafsson (S)
Daniel Enholm (M)
Maria Jansson (M)
Terence Hongslo (MP)
Stefan Edelsvärd (L)
James Jonsson (V)
Lennart Owenius (M)
Margareta Widén Berggren (S)
Jonas Nyberg (S)
Sven Lokander (M)

Övriga deltagande

Tord Andersson (S)
Tor Bergman (M)
Sanna Sundvall (MP)
Sigurd Mattsson (C)
Christian Hermanson (KD)
Christofer Blomstedt (M)
Margareta Inninger (S)
Margaretha Magnusson (S)

Anders Ahlström brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef, Lina Rutberg
nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Stationsgatan 12, 2015-12-21

Underskrifter.

Sekreterare

§§ 101-113
(§ 110,se separat protokoll)

Lina Rutberg
Ordförande

Patrik Kjellin

Justerande

Dpfiiel Enhy
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-12-16
2015-12-22

Datum för
anslags uppsättande

Datum för anslags
nedtagande
Besvärstiden utgår

2016- 01-12
2016-01-13

Underskrift

Lina Rutberg

Förhindrad att närvara: Racid Alhaje (S), Mats Hellman (C), Miranda Cox (V), Sara
Ivarsson (L), Anna-Lena Söderblom (M)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

