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§ 119 Motion - Räddningstjänsten, korta tiden
till att en insats påbörjas.
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
En motion har lämnats in av Eva Lindholm (M) om att utreda
förutsättningarna för att räddningstjänsten ska kunna korta tiden till att en
insats påbörjas.
I motionen belyser man tiden till framkomst från det att någon ringer 112
och första räddningsfordon är framme på platsen ligger på 12-12,5 minuter,
vilket är bland de högsta i länet. Det är en tid som legat ganska konstant
över tiden men där man i andra kommuner har minskat den.
Man tar även upp exempel på omedelbara åtgärder som kan utföras
snabbare om någon kommer till platsen tidigare. Dessa kan vara att
begränsa en brand, påbörja hjärt- och lungräddning, skapa fria luftvägar.
Sammanfattning
Förutsättningarna för Räddningstjänsten i Hörby att korta tiden till att en
insats kan påbörjas finns. I Skåne gäller sedan lång tid gränslös utlarmning
av första styrka vilket innebär att närmaste räddningsstyrka alltid blir
larmad på akuta uppdrag, vilket debiteras enligt överenskommen taxa i
efterhand.
Långsiktigt perspektiv
Räddningstjänsten arbetar för att utöka samarbete med Höörs kommun för
att skapa en effektivare organisation och samordningsvinster. Den rörlighet
som finns på arbetsmarknaden i Hörby och att invånarna i Hörbys tätort
pendlar ut till sina arbeten innebär att vi har svårt med att behålla befintlig
samt rekrytering av ny deltidspersonal. Årlig rekrytering och utbildning av
ny personal genererar stora kostnader och riskerar en sämre rutin och
kompetens i vår verksamhet. För att säkerställa att man har beredskap i
form av personal bör man se över möjligheterna att anställa
heltidsbrandmän som kan göra tilläggs- uppdrag till kommunen kan vara
en väg att gå för att kunna komma tillrätta med problematiken.
Kortsiktigt perspektiv
Det finns goda förutsättningar att minska responstiden Räddningstjänsten i
Hörby via mindre åtgärder i organisationen samt mindre ekonomiska
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förutsättningar utan att minska på övriga förmågor.
Den mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska responstiden utan att
ändra i befintlig förmåga är att man inför en FIP (Första insatsperson) som
är en relativt enkel kostnadseffektiv åtgärd att minska responstiden för
räddningstjänst dvs. tid från 112-samtal till första räddningsresurs är på
plats. Man bör titta på att inför det i Hörby, Askeröd och Önneköp
Möjliga åtgärder för att minska responstiden från 112-samtal till första
räddningsresurs är på plats
Vi har valt att titta på fyra olika åtgärder för att minska responstiden, som
både ger mindre och större tidsvinster.
Tabellen nedan visar en sammaställning över kostnader samt
samhällsekonomiska vinster för en snabbare insatstid. se bifogad
ärendebeskrivning 2017-06-21

Hörby
Askeröd
Önneköp

Kostnad
ökning
FIP

Kostnad
ökning
heltids
brandman

Kostnad ökning
heltids
brandman del av
dygnet

Kostnads
ökning fler
brandstationer

242 tkr/år
242 tkr/år
242 tkr/år

1 565 tkr/år
1 565 tkr/år
1 565 tkr/år

645 tkr/år
645 tkr/år
645 tkr/år

365 tkr/år
365 tkr/år
365 tkr/år

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från moderaterna daterad 2017-01-30
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 17
Tjänsteyttrande dat 2017-05-17
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Beräknad
samhällsekonom
isk vinst
snabbare
ankomsttid med
3 min 30 sek
3 499 tkr/år
358 tkr/år
112 tkr/år

