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Skrivelse till kommunstyrelsen, Uppsala kommun, angående aktivitet i 
Handlingsplan - Gottsunda/Valsätra 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa förslag på skrivelse till kommunstyrelsen, Uppsala kommun, angående aktivitet i 
Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra enligt bilaga. 
 
Sammanfattning 
Räddningsnämnden har genom handlingsplanen fått uppdraget att införa SMS-räddningsperson som 
ett pilotprojekt i Gottsunda/Valsätra.  
Mot bakgrund av erfarenheterna i Södertörns brandförsvarsförbund, och Uppsala, Tierp och 
Östhammars kommuns målsättning att stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och 
glesbygd, är räddningsnämndens inriktning att i första hand prioritera landsbygd och glesbygd för 
utveckling av samarbeten motsvarande civila insatserpersoner.  
 
Brandförsvaret ser därför inte möjlighet att införa SMS-räddningsperson som ett pilotprojekt i 
Gottsunda/Valsätra under 2019. 
 
Bilagor 
Förslag på skrivelse till kommunstyrelsen, Uppsala kommun, angående aktivitet i Handlingsplan – 
Gottsunda/Valsätra 
 
Delges 
Kommunstyrelsen, Uppsala kommun 
 
 
Elisabeth Samuelsson 
Brandchef 
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Aktivitet i handlingsplan Gottsunda/Valsätra 

Räddningsnämnden har genom handlingsplanen fått uppdraget att införa SMS-räddningsperson 
som ett pilotprojekt i Gottsunda/Valsätra. 
 
Nämnden har tagit del av erfarenheter från Södertörns brandförsvarsförbunds arbete för att 
införa ”civila insatspersoner”. Arbetet inom Södertörns brandförsvarsförbund startade januari 
2018, och innebar att frivilliga personer fick en grundläggande utbildning i släckningsarbete och 
livräddning. Med hjälp av en mobilapp kan de frivilliga sedan få information om att olycka eller 
brand uppstått. I Södertörns satsning ingår både mindre samhällen på landsbygden och socialt 
utsatta förorter. 
 
Södertörns brandförsvars arbete utvärderas av Linköpings universitet. Studien är inte klar, men 
resultat från 2018 visar stor skillnad mellan landsbygd och förorter. Endast enstaka civil 
insatsperson har responderat vid larm i socialt utsatt område, medan flera civila insatspersoner 
har hjälpts åt vid larm i landsbygden.  
 
Mot bakgrund av erfarenheterna i Södertörns brandförsvarsförbund, och Uppsala, Tierp och 
Östhammars kommuns målsättning1 att stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd 
och glesbygd, är räddningsnämndens inriktning att i första hand prioritera landsbygd och 
glesbygd för utveckling av samarbeten motsvarande civila insatserpersoner. Räddningsnämnden 
avser samtidigt fortsätta prioritera närvaro och utbildningsinsatser i Gottsunda/Valsätra. 
Nämnden kommer också med stort intresse följa studierna från Linköpings universitet. 
 
Den gemensamma räddningsnämnden ser därför inte möjlighet att införa SMS-räddningsperson 
som ett pilotprojekt i Gottsunda/Valsätra under 2019. 
 
 
 
 
Patrik Kjellin John Hammar 
Ordförande räddningsnämnden Sekreterare räddningsnämnden 

                                                 
1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för tidsperioden 2016-2019 enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, dnr KS 2015-1931 
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