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Justerandes signatur 

§ 37 Dnr 2018-00050 

Svar på motion (L) om räddningstjänsten i Kinda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet då kommunen inte 
har för avsikt att vidare utreda frågan.   

Reservation 

Lars Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall 
till motionen.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera en motion om räddningstjänsten i 
Kinda för att komplettera konsekvensbeskrivningen av kvalité och ekonomiska 
förutsättningar. 

Motionen innehåller två att-satser: 

- Att kommun utreder de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande av 
ovanstående förslag 

- Att en konsekvensbeskrivning, vad gäller kvalité och de ekonomiska 
förutsättningar, görs som jämför den verksamhet som finns i dagens 
räddningstjänst med ett framtida enligt ovanstående förslag. 

Sedan återremissen har en utredning av räddningstjänsten genomförts av 
företaget Prospero. Utredningen innebär en risk och konsekvensanalys med fokus 
på eventuell samverkan med andra kommuner/räddningstjänster. 

Kommunstyrelsens beredning diskuterade ärendet vid sitt sammanträde 2017-02-
12 och föreslog därefter att motionen skulle avslås.  

Beslutsunderlag 

 Motion 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-16 
Kommunstyrelsens beslut § 195/2016 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Lars Karlsson (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner efter avslutad diskussion att det finns två förslag till beslut dels 
förvaltningens förslag om avslag till motionen och dels Lars Karlssons (L) yrkande 
om bifall till motionen. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

2018-02-26 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 
Akten 



Kommunstyrelsen 
Utveckling- och kvalitetsavdelningen 
Johan Sandell 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-16 
Diarienummer 

KINKS 2018-00050 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (L) om räddningstjänsten i Kinda 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet då kommunen inte 
har för avsikt att vidare utreda frågan.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera en motion om räddningstjänsten i 
Kinda för att komplettera konsekvensbeskrivningen av kvalité och ekonomiska 
förutsättningar. 

Motionen innehåller två att‐satser: 

‐ Att kommun utreder de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande av 
ovanstående förslag 

‐ Att en konsekvensbeskrivning, vad gäller kvalité och de ekonomiska 
förutsättningar, görs som jämför den verksamhet som finns i dagens 
räddningstjänst med ett framtida enligt ovanstående förslag. 

Sedan återremissen har en utredning av räddningstjänsten genomförts av 
företaget Prospero. Utredningen innebär en risk och konsekvensanalys med fokus 
på eventuell samverkan med andra kommuner/räddningstjänster. 

Kommunstyrelsens beredning diskuterade ärendet vid sitt sammanträde 2017-02-
12 och föreslog därefter att motionen skulle avslås.  

Beslutsunderlag 

 Motion 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018‐02‐16 
Kommunstyrelsens beslut § 195/2016‐12‐05 

Syfte 

Syftet är att hantera en inkommen motion. 

Önskad effekt 

Kommunfullmäktige beslutar om förslag till svar på motionen. 

Berörda 

Motionsställaren 
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Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 
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Motion 
Det har blivit allt svårare att hitta deltidsbrandmän i Sverige. Kinda är inget undantag. 

Orsakerna är flera, men en vanlig orsak är att människor ofta arbetar på en annan ort. En 

annan orsak är att arbetsgivarna i allt större omfattning inte vill släppa iväg sin personal 

eftersom de behövs på sin arbetsplats. Kinda har, som många landsbygdskommuner, också en 

skevande befolkningspyramid med en stor andel äldre, vilket i sin tur gör att vi har ett 

begränsat underlag för personal till räddningstjänsten. I många kommuner har man valt att 

lägga ner sina deltidsstationer och satsa på heltidsstationer på centralorten, med längre 

utryckningstider till följd. Ett allt för vanligt argument har blivit att väljer man att bo på 

landsbygden får man också acceptera att det tar lång tid innan räddningstjänsten är på plats. 

Servicen på landsbygden blir allt sämre och behovet blir paradoxalt nog till viss del större. 

Människor blir äldre och bor längre tid kvar i sina hus. I Kinda har här de utökade IVPA-

larmen som infördes 1/1 2014 varit ett viktigt komplement till ambulansen. 

För att möta framtidens behov behöver vi tänka nytt och finna nya lösningar. Folkpartiet har 

därför ett förslag på en lösning, som vi tycker kommunen bör undersöka närmare. Ett förslag 

som delvis arbetats fram av Tony Stenmark, brandbefäl vid Rimforsa deltidsstation. Förslaget 

skall ses som ett förslag för hela kommunen, även om exemplet nedan utgår från en eventuell 

bemanning vid Räddning Rimforsa. Bemanningen vid övriga stationer i Kinda kommun kan 

precis som idag komma att variera mellan kommundelarna.  

Förslaget lyder som följer; 

Brandmän anställs på heltid i lag om 2 st. Två man som är i tjänst ett dygn, arbetstid 07:00-

07,15. Totalt beräknas det behövas fyra grupper med 2 personer i varje, vilket ger 8 st och 2 

vikare. Tjänsten innebär att utöver det traditionella brandmansuppdraget även arbeta med 

andra kommunala uppdrag, så som exempelvis; Vaktmästare, Fixartjänst, Hjälp i 

äldrevården, Hjälp i hemtjänsten, Utbildningar, Resurs rast/matsal i skolan, 

Fastighetsskötsel, Gräsklippning, Snöskottning, Nattvandring och Brandsyn. De kan också 

sköta kontroll och laddning av kommunens handbrandsläckare 

Ett exempel på arbetspass för Räddning Rimforsa. 

07:00          Överlämna till påbörjande skift, dagen slutar 7:15 för avgående. 

07:15-08:00 Daglig kontroll fordon/utrustning. 

08:00-08:30 Frukost och daglig planering 

08:30-10:30 Vaktmästeritjänst 

10:30-12:30 Skolan, hjälp vid rast och matsal, Lunch. 

12:30-16:00 Vaktmästeritjänst, Äldreboende, Fixartjänst. 

16:00-19:00 Fys/övning egen personal 



19:00-20:00 Middag. 

20:00-22:00 Stationtjänst. 

Fredag/Lördag (Nattvandring) 

Krav på personal: lägst styrkeledare då man kan komma att bli rökdykarledare eller sektorchef 

vid större olyckor. 

Fordonsparken byts ut och en sk. Bas 5A bil införskaffas. BAS 5A/Offensiv enhet är utrustat 

med ett avancerat besluts- och kommunikationssystem samt den senaste metod-

/teknikutrustning för brandsläckning, trafikolycka, livräddning och IVPA/Sjukvårdslarm 

(efter avtal med sjukvårdshuvudmannen). 

Ovanstående förslag har en rad fördelar som exempelvis; Högre kvalitet, tidigare på plats 

vilket kan vara skillnad mellan liv och död, mindre problem med rekrytering, kommun kan 

utnyttja resurs på andra verksamheter. 

Folkpartiet yrkar därför på: 

Att kommun utreder de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande av ovanstående 

förslag 

Att en konsekvensbeskrivning, vad gäller kvalité och de ekonomiska förutsättningar, görs som 

jämför den verksamhet som finns i dagens räddningstjänst med ett framtida enligt 

ovanstående förslag. 

. 

Lars Karlsson - Folkpartiet liberalerna i Kinda 




