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läggs vid de underlag och bedömningar som ligger till grund för hur nämndens skadeavhjälpande
resurser fördelas. Skyddet dimensioneras efter
den riskbild som finns. Vidare dimensioneras inte
skyddet utifrån enskilda brandstationer utan på
ett nätverk av resurser som kompletterar och
stödjer varandra.

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Uppsala den 5 februari 2014
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Erik
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt
Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), Irene Zetterberg, Milischia
Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och
Emma Wallrup (V).
Ärendet
I motion av Simon Alm (SD), väckt den26 augusti 2013, yrkas att kommunfullmäktige uppdrar till räddningsnämnden att på Knutby, Järlåsa
respektive Skyttorps brandstationer rusta och bemanna så att man med dessa brandstationer som
utgångspunkt ska kunna genomföra rökdykning,
ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Ärendet har remitterats till räddningsnämnden,
bilaga 2.
Räddningsnämnden svarar att nämndens verksamhet syftar till att bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till
de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor. Mycket stor vikt

Nämnden ställer sig frågande till motionärens
förslag. Enstaka brandstationer väljs ut utifrån en
argumentation i stora delar grundad på enstaka
arbetsuppgifter, framförallt rökdykning. Ingen
argumentation finns beträffande hur detta svarar
mot riskbilden. Nämnden ser många möjligheter
att utifrån en ökad ekonomisk ram utöka och
förstärka nätverket för skydd mot olyckor. Det
bör dock genomföras utifrån riskbilden och inte
genom direktstyrande detaljförslag.
Föredragning
Räddningsnämnden är gemensam nämnd för
Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.
Nämndens uppdrag styrs i stora delar av det av
de tre fullmäktige antagna handlingsprogrammet
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Motionären pekar på tre orter och vill se en förstärkning på dessa. Inledningsvis kan noteras att i
kommunerna finns orter som är större än dessa
som bedöms ha tillgång till en tillfredställande
räddningstjänst utan någon lokal räddningsresurs
alls
De tillgängliga resurserna fördelas med utgångspunkt från riskbild. Skyddet dimensioneras utifrån ett nätverk av resurser som kompletterar och
stödjer varandra.
Förmågan att göra en räddningsinsats definieras
inte av ett enskilt moment som rökdykning. En
effektiv räddningsinsats kan inledas av dagens
utryckningsstyrkor lika snabbt som tidigare. Beträffande rökdykning kan det först ske efter att
förstärkning anlänt till dessa tre utryckningsstyrkor. Så är också fallet på fem andra orter i
brandförsvarets geografiska område. Denna anpassning av brandförsvarets förmåga är gjord utifrån ett väl genomarbetat beslutsunderlag. Anpasningen syftar till att fördela räddningsresurserna
så att de kan hantera de risker som finns, med
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andra ord ha rätt resurser där olyckorna med allvarligt skadade brukar inträffa.
Räddningsnämndens prioriteringar bedöms välgrundade och något behov av att från kommunfullmäktige detaljstyra utrustning och bemanning på enskilda brandstationer utifrån specifika arbetsuppgifter finns inte.
Motionen föreslås avslås med hänvisning till
räddningsnämndens remissvar och föredragningen i ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag

Bilaga1

Bilaga 2
Sid 1 ( I )

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE

RÄDDNINGSNÄMNDEN
REMISSVAR

Dnr: RÄN-2013-0202

Ink.

2B» -UI- 1 0

2013-11-13
Kommunstyrelsen

Remissvar - Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra
brandförsvaret på landsbygden - KSN 2013-1076
i

Räddningsnämnden bar tagit del av Simon Aims (SD) motion om att förbättra brandförsvaret på
landsbygden och lämnar följande yttrande.
Räddningsnämnden är gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.
Nämndens verksamhet syftar till, förenklat beskrivet, till att bereda människors liv och hälsa
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor. Nämndens uppdrag styre i stora delar av det av de tre fiillmälrtige
antagna handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Nämndens
verksamhet omfattar 17 brandstationer och fyra räddningsvärn.
För att uppnå ett tillfredsställande skydd över hela den geografiska ytan lägger räddningsnämnden mycket stor vikt vid de underlag och bedömningar som ligger till grundförhur
nämndens skadeavhjälpande resurser fördelas. Skyddet dimensioneras efter den riskbild som
finns. Riskbilden bedöms utifrån många faktorer med komplexa samband. Dock ger antal
invånare inom ett geografiskt område i kombination med larmstatistik från samma område en
god översiktlig bild. Vidare dimensioneras inte skyddet utifrån enskilda brandstationer utan på
ett nätverk av resurser som kompletterar och stödjer varandra.
Nämnden följer aktivt brandförsvarets arbete med att utveckla verksamheten i enlighet med de
uppdrag som nämnden lämnat för att förbättra skyddet mot olyckor på landsbygden. Arbetet
omfattar förebyggande arbete, utökad information (numera även via de entreprenörer som utför
sotning), utveckling av samarbetsformer med frivilliga resurser samt förändrade arbetssätt för
att bland annat minska utryckningssryrkornas insatstider med flera minuter.
Räddningsnämnden välkomnar all utveckling av skyddet mot olyckor. Dock ställer sig nämnden
frågande till motionärens förslag. Motionären väljer ut enstaka brandstationer utifrån en
argumentation i stora delar grundad på enstaka arbetsuppgifter, framförallt rökdykning. Ingen
argumentation finns beträffande hur detta svarar motriskbilden.Nämnden ser många
möjligheter att utifrån en ökad ekonomisk ram utöka och förstärka nätverket för skydd mot
olyckor. Det bör dock genomföras utifrånriskbildenoch inte genom direktstyrande detaljförslag.
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§93
Remiss - Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra brandförsvaret på
landsbygden, KSN-2013-1076
Beslut
att nämnden avger förvaltningens föreslag till yttrande på Remiss: Motion av Simon A l m
(SD) om att förbättra brandförsvaret på landsbygden.
Sammanfattning
Brandförsvaret har tagit del av Remiss: Motion av Simon A l m (SD) om att förbättra
brandförsvaret på landsbygden och föreslår räddningsnämnden att yttra sig enligt bifogat
förslag.
Beslutsunderlag
Föreliggande remissförslag
Kommunstyrelsen

§94
Sammanträdesplan 2014 - förslag
Beslut:
att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesplan med tillägg enligt följande:
Arbetsutskott 15 jan
Räddningsnämnd 22 jan
Arbetsutskott 19 mar
Räddningsnämnd 26 mar
StudieresaA-besök 25 sept
Arbetsutskott 5 nov

Räddningsnämnd 12 nov

Sammanfattning
För år 2014 föreslår förvaltningen att räddningsnämndens möten förläggs i tiden så att beslut i
nämnden rörande årsbokslut, tertialuppföljningar och uppdragsplan m.m. sker vid sådan
tidpunkt att materialet kan inkomma till kommunledningskontoret i rätt tid. Ytterligare två
mötesdagar har planerats in för strategisk planering. Arbetsutskottet vill se ett alternativ till
denna plan med flera inplanerad nämndmöten under 2014.
Beslutsunderlag
Förslag - Sammanträdesplan för räddningsnämnden år 2014.

