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Skrivelse till räddningsnämnden angående Skyttorps brandstation 

 
 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att  upprättat svar på skrivelse till räddningsnämnden godkänns som svar till skrivelseställaren.  
 
Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit till räddningsnämnden från en förening i Skyttorp i vilken oro uttrycks över 
brandstationen i Skyttorp. Det föreligger ett förslag till svar på skrivelsen. 
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 Skyttorps vägförening  
  
  
 
 
 
 
 
Svar – Angående Skyttorps brandstation, Dnr RÄN 2017-0116 

Räddningsnämnden har tagit del av skrivelsen angående Skyttorps brandstation, och vill lämna 
följande svar.  
 
Räddningsnämnden ställer sig mycket frågande till den information som ligger till grund för den 
oro som Skyttorps vägförening ger uttryck för i sin skrivelse.  
 
Inledningsvis vill räddningsnämnden påtala att ett minskat antal larm i sig kan vara positivt 
eftersom nämndens mål är att antalet olyckor ska minska. Det geografiska området, som 
Skyttorps brandstation är primärstation i, har en riskbild som inte ger upphov till många larm.  
 
I det uppdrag som räddningsnämnden lämnat till Uppsala brandförsvar ingår att få räddnings-
resurser till platsen för räddningsinsatsen så fort som möjligt. Det ingår även att få rätt och 
tillräckligt med resurser till räddningsinsatsen så fort som möjligt. Båda dessa faktorer är viktiga 
för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser.  
 
När ett nödsamtal når räddningscentralen larmas alltid minst en resurs som bedöms vara 
närmast samt övriga resurser som bedöms behövas för att hantera nödsituationen. I dessa 
nödsamtal kan informationen som ligger till grund för räddningscentralens bedömningar vara 
knapphändig eller felaktig. Det är naturligtvis lätt att i efterhand se att andra bedömningar skulle 
ha gjorts men att hålla tiden för larmhanteringen så kort som möjligt är mycket viktig. 
Tillkommer ny information i ett tidigt skede larmas naturligtvis kompletterande räddnings-
resurser direkt.  
 
I valet av kompletterande räddningsresurser styr inte enbart geografisk närhet utan också vilka 
typer av räddningsresurser som behövs till insatsen. Behövs exempelvis en tankbil larmas en 
brandstation som har en tankbil. Räddningscentralen ska även beakta behovet av att behålla en 
beredskap i det berörda området. Det kan innebära att en station som är något längre bort larmas 
för att tillföra kompletterande räddningsresurser emedan den något närmare brandstationen ska 
upprätthålla beredskapen i det berörda området.  
 
Räddningsnämnden ställer sig helt främmande till frågeställningen om huruvida Skyttorps 
brandstation på något sätt inte skulle nyttjas till räddningsinsatser så optimalt som möjligt. 
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Likaså ställer sig räddningsnämnden mycket frågande till hur Skyttorps brandstation skulle 
missgynnats när det gäller krav på bemanning eller konsekvenser av avvikelserapporteringar.  
 
Uppsala brandförsvar uppger för räddningsnämnden att liknande frågeställningar har lyfts 
internt vid upprepade tillfällen och återkommande bemötts med ovanstående argument, vanligen 
kompletterade med fakta utifrån aktuella inträffade situationer. Räddningsnämnden har i sina 
möten med brandförsvarets och räddningscentralens medarbetare aldrig uppfattat att någon har 
haft ett annat mål än att erbjuda hjälpsökande den snabbaste och bästa hjälp som är möjlig.  
 
Räddningsnämnden menar att de principer som styr alarmeringen av räddningsresurser är väl 
valda. Att frångå dessa för att ge en brandstation fler larm är helt otänkbart eftersom det skulle 
innebära en sämre verksamhet för våra invånare.  
 
För räddningsnämnden  
 
 
 
Patrik Kjellin, ordförande 
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