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Kommunstyrelsen

Ales ställningstagande för långtidsstrategi för Bohus
räddningstjänstförbund
En utredning av hur räddningsverksamheten skall bedrivas i framtiden har genomförts tillsammans
med Kungälvs kommun och Bohus räddningstjänstförbund. Utredningen har lämnat åtta
rekommendationer. I ett gemensamt beredningsarbete och i enlighet med förbundsordningen § 11
har ägarrepresentanterna tillsammans med förbundsdirektionens arbetsutskott föreslagit att
Räddningstjänstförbundet bör arbeta vidare med de sju första rekommendationerna.
Beslut fattas av Räddningstjänstförbundet men det är viktigt att tydliggöra resultatet av den
föreskrivna samverkan.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen till långtidsstrategi
för Bohus räddningstjänstförbund enligt följande:
·

Organisatoriskt arbeta vidare för en gränslös räddningstjänst och gemensamt operativt
ledningssystem i Göteborgsregionen

·

Genomföra en gemensam lokaliseringsstudie i samarbete med andra organisationer. I
första skedet inom Göteborgsregionen och i nästa skede i perspektivet Västra Götalands
län.

·

Tillgång till rätt kompetens vid utryckning och ett gemensamt operativt ledningssystem i
Göteborgsregionen

·

Utreda bemanningsfrågan för eventuell ersättning helt eller delvis av Räddningsperson i
beredskap (RIB)

·

Bohus räddningstjänstförbund bör tydligt kommunicera sin förmåga att utgöra den
alternativa utrymningsvägen i planerings- och byggprocess. För nuvarande och framtida
exploateringar bör räddningstjänstförbundet erbjuda möjligheten att tillgodoräkna sig
räddningstjänstens maskinstege som den alternativa utrymningsvägen för bebyggelse över 4
våningar inom aktuell insatstid från Kungälvs brandstation.
Som en konsekvens av rekommendationerna om gränslös räddningstjänst, lokalisering och
bemanning kan frågeställningen avseende nyttjande av maskinstegsresurs aktualiseras för
andra geografiska områden. Frågan får prövas när förutsättningarna är kända. Vid samtliga
framtida exploateringar är intentionen att säkerställa utrymning genom att rekommendera
byggnadstekniska lösningar.
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·

Analysarbete inom brandskyddskontroll och rengöring pågår med målsättningen att finna
ett mer lika förhållningssätt inom Bohus räddningstjänstförbund upptagningsområde.
Räddningstjänstförbundet bör invänta resultatet av analysen innan vidare åtgärder tas
avseende förändring av verksamhet och kostnader inom ansvarsområdet.

·

Förbundet bör få ett utökat ansvar och ekonomisk tilldelning för att kunna höja
frekvensen på brandskyddsutbildning till att genomföras vart femte år

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande,
Långtidsutredning
Avsiktsförklaring, Gränslös räddningstjänst

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Direktionen BORF
Håkan Lundgren, Räddningschef
Administrativ chef
Kommunchef
Kungälvs kommun

För kännedom

Förvaltningsledningen

Bakgrund
En utredning har gjorts för att skapa förutsättningar för att utveckla räddningstjänsten villkor
inom Ale och Kungälv.
Utredningen beskriver utförligt bakgrund, nuläge, framtida utvecklingstendenser, projektets
genomförande samt rekommendationer till inriktning av räddningstjänsten i framtiden.
Vid de ägarmöten som genomförs i enlighet med förbundsordningen har utredningen diskuterats
och ägarkommunerna samt representanter för Räddningsförbundets direktion ställer sig bakom
rekommendation 1 - 7.
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Rekommendation 1 handlar om organisationsform och det finns flera möjliga alternativ.
Uppfattningen är att det i nuläget är bäst att arbeta med Gränslös räddningstjänst som
utgångspunkt. I ett senare skede kan det vara möjligt att också titta på organisationen utifrån ett
större geografiskt perspektiv.
När det gäller rekommendation 8 som handlar om att förändra förbundsordningen är
uppfattningen att den nuvarande förbundsordningen är tillräcklig.
Samråd/samverkan
Samråd har skett inom förvaltningen som ett led i det gemensamma utredningsarbetet med
Kungälvs kommun och Bohus räddningstjänstförbund.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förändrad organisation för räddningsarbetet kan både innebära ökade och minskade kostnader.
En övergång till fler heltidsarbetande brandmän kommer att öka kostnaderna men beroende på
hur många brandstationer som skall bemannas och var de ligger har stor betydelse. En bedömning
av de ekonomiska förutsättningarna kan göras först när utredningsarbetet med gränslös
räddningstjänst och lokalisering är klar 2019.
Förvaltningens bedömning och motivering
Ett omfattande och ambitiöst utredningsarbete har genomförts för att skapa bra förutsättningar i
framtiden i Ale och Kungälv. Båda kommunerna växer nu snabbt och det är nödvändigt att
räddningstjänsten villkor utvecklas för att kunna svara upp mot den snabba förändringen.
Förvaltningen bedömer att de lämnade förslagen på ett bra sätt ger förutsättningar för de framtida
arbetet och att kommunen bör ställa sig bakom rekommendation 1 - 7. Bohusläns
räddningstjänstförbund kan därefter fatta nödvändiga beslut och arbeta vidare med respektive
fråga.
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