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Revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

INLEDNING 
Revidering av handlingsprogrammet beträffande utryckningsstyrkans numerär vid 
brandstationen i Hedåker. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/166/1, missiv från räddningstjänsten 
Bilaga KS 2015/166/2, reviderat handlingsprogram 

Räddningschef Göran Cederholm föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
filt fastställa reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), Bilaga SK 2015/166/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt fastställa reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), Bilaga KS 2015/166/2. 
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GÖRAN CEDERHOLM 
DIREKT: 0224-74 78 61 

Revidering av Handlingsprogram för skydd mot olyckor enlig LSO 

Bakgrund 

Önskemål om en revidering i Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) beträffande utryckningsstyrkans numerär vid 
brandstationen i Hedåkerenligt enligt bifogad bilaga. 

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-09 och gäller till 
2015-12-15. 

Ärende 

Ärendet syftar till att underlätta för den befintliga personalen att kunna upprätthålla 
beredskap. 

Förslag till beslut 

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: 

att revidera Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor enligt LSO enligt 
bilagans föreslagna förändring 

Göran Cederholm 



b ilaga KS 20 15/ 1 66 /2 
r--·-:-~~ SAi A 1-,Uir- .·r-1 . ,. - \ , ,,,~,\; i~ 
Kommunstvrelsens förvaltning 

lnk. i . .) -Q~J- o I 2015-09-27 

Göran Cederholm a,arienr Aktbilaga 

02 0 /~/ $-Yl :2.., 

Revidering av Handlingsprogram för skydd mot olyckor enlig LSO 

Sammanfattning 
Enligt det gällande handlingsprogrammet är personalnumerären vid Hedåkers brandstation en (1) 
styrkeledare och två brandmän, vilka är organiserade i tre tjänstgöringsgrupper. 
Rekryteringssituationen är svår och befintlig personal har meddelat att man inte längre klarar av att 
upprätthålla beredskapen enligt nuvarande premisser. 

Vid möte med personalen framkom att den lösning som förordas är en sänkt numerär till en 
Styrkeledare/arbetsledare och en (1) brandman, samt utöka antalet tjänstgöringsgrupper till fyra. 

Bakgrund 
Enligt det gällande handlingsprogrammet är personalnumerären vid Hedåkers brandstation en (1) 
styrkeledare och två brandmän, vilka är organiserade i tre tjänstgöringsgrupper. 

Rekryteringsläget på orten är svårt, och för att skapa större möjligheter att hitta kandidater har 
sedan tidigare anspänningstiden (tid från larm tills man är på brandstationen) höjts från 5 minuter till 
8 minuter. 

I och med att antalet personer som finns inom 8 minuter från brandstationen under dagtid succesivt 
har minskat, har belastningen på dessa personer ökat på ett icke önskvärt sätt. Försök har gjorts att 
via nyrekrytering komma till rätta med problemet, men det har inte förbättrat situationen nämnvärt. 

Problemställning 
Personalen vid Hedåkers brandstation har meddelat att man inte längre klarar av att upprätthålla 
beredskapen under nu gällande premisser. Det finns inga önskemål om att upphöra med 
verksamheten, men väl att finna en annan lösning på beredskapssituationen. 

Analys 
Vid ett möte med samtlig persona l 2015-08-25, diskuterades förutsättningslöst olika lösningsar på 
problemet. Det som framkom som möjliga alternativ var: 

1. Behålla den nuvarande numerären och intensifiera rekryteringsarbetet 

2. Minska numerären till ett (1) befäl och en (1) brandman 

3. Minska numerären till en (1) person enligt modellen FiP (Första Insats Person) med 

utryckningsfordonet kopplat till individen under beredskapstiden 

4. Gör om organisationen till ett brandvärn 

I tillägg framkom även möjligheten att öka antalet tjänstgöringsgrupper t ill fyra . 
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Efter att ha gått igenom de olika alternativen, framkom en stor samstämmighet om att alternativ två 
var att föredra och då även kopplat till att utöka antalet tjänstgöringsgrupper til l fyra. Motivet till 
valet kan sammanfattas som: 

• Det behövs färre personer hemma på dagtid för att kunna upprätthålla numerären, vilket gör 

att kraven på de som är hemma minskar 

• Det ger möjlighet för fler att varar hemma på dagtid om beredskapen blir var fjärde vecka 

• Den operativa förmågan påverkas så lite som möjligt 

• Framtida rekryteringar bedöms kunna underlättas om beredskapen är var fjärde vecka 

I och med att numerären går från tre till två personer, kommer den fjärde tjänstgöringsgruppen att 
kunna upprättas med befintlig personalnumerär. 

För att ytterligare underlätta personalförsörjningen på dagtid kommer fler brandmän att utbildas till 
"arbetsledare", vilket gör att kraven på närvaro för de som idag är befäl eller arbetsleda re minska r 
betydligt. 

Förslag till beslut 
Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor enligt LSO revideras på så sätt att numerären för station 
Hedåker blir: 

Styrkeledare/arbetsledare och 1 brandman i deltidsanställd styrka. 


