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§ 27 Dnr RNVB 600.2016.00071.7611 

Begäran om att kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs 
kommun ställer sig bakom begäran om extra resurser för att 
organisera heltidsbemanning enligt FIP-konceptet i 
Kopparberg 

Beslut 

1. Räddningsnämnden beslutar om att hos kommunfullmäktige i 
Ljusnarsbergs kommun begära att fullmäktige ställer sig bakom nänmdens 

begäran hos full.mäktige i Ludvika kom.mun om extra resurser om 1 800 tkr 

för omorganisation av räddnings tjänststyrkan i Kopparberg. 

2. Tillägg i skrivelsen till länsstyrelsen, att fortsatta ansträngningar görs från 

förvaltningen för att lösa konflikten i Kopparberg. 

Paragrafen förldaras för omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Av en tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2016 från förvaltningen framgår att 

bakgt.unden till behovet av utökad ram är att samtliga deltidsbrandmän, 19 

stycken, i Kopparberg sagt upp sig och att deltidskåren står utan personal från 

den 1 juli 2016. Kombinationen av uppsägningarna och rekryteringssvårigheter 

gör att nuvarande organisation av räddningstjänststyrkan i Kopparberg inte går 

att upprätthålla. 

Förvaltningen föreslår att nuvarande organisation med en deltidskår ersätts med 

en FIP-organisation, Första Insats Person, där huvuduppgiften är att snabbt ta 

sig till olycksplatsen och i ett så tidigt skede som möjligt hindra, begränsa och 

om möjligt stoppa skadeutbredningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Västerbergslagen daterad 9 maj 2016. 

Behandling 

Ej tjänstgörande ersättare Gett Stark (S) föreslår ett tillägg i beslutet enligt 

nedan: 
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§ 26 Dnr RNVB 600.2016.00071.7610 

Begäran hos kommunfullmäktige i Ludvika kommun om 
utökad ram för att driva räddningstjänstverksamhet i 
Kopparberg 

Beslut 

1. Räddningsnämnden beslutar om att hos kommunfullmäktige i Ludvika 

kommun begära extra anslag på 1 800 tkr för att kunna bemanna 

tädclningstjänststytkan i Kopparberg med 8 heltidsanställda, 

tillsvidaretjänster, fördelat på fyra skiftgående gmppet, som ett sätt att 

behålla räddningstjänststyrkan på orten. 

2. Det extra anslaget och den nya bemanningen kommer bara ianspråktagas 

om inte konflikten i Kopparberg löses och brandmännen återtar sina 

uppsägningar. 

Paragrafen förklaras för omedelbait justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2016 från förvaltningen framgår att 

bakgrunden till behovet av utökad ram är att samtliga deltidsbrandmän, 

19 stycken, i Kopparberg sagt upp sig och att deltidskåren står utan personal 

från den 1 juli 2016. Kombinationen av uppsägningarna och rekrytetings

svårigheter gör att nuvarande organisation av räddningstjänststyrkan i 
Kopparberg inte går att upprätthålla. 

Förvaltningen föreslår att nuvarande organisation med en deltidskår ersätts med 

en FIP-organisation, Första Insats Person, där huvuduppgiften är att snabbt ta 

sig till olycksplatsen och i ett så tidigt skede som möjligt hindra, begränsa och 

om möjligt stoppa skadeutbredningen. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll räddningsnämndens arbetsutskott 9 maj 2016, § 24 

2. Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Västerbergslagen daterad 9 maj 2016. 

Behandling 

Ej tjänstgörande ersättare Gert Stark (S) föreslår ett tillägg i beslutet enligt 

nedan: 

Utdragsbestyrkande 
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Det extra anslaget och de11 l!)'a beJJ1a1111i11ge11 kom/)/er bara ia11språktagar om inte konflikten 

i Kopparlmg /öres och bra11dmä1111e11 åtettar tina 11ppså'g11i11gm: 

Ordföranden antar förslaget som sitt och ställer det mot arbetsutskottets förslag 

och finner att nämnden beslutar att godkänna tilläggsförslaget. 

En skrivelse från Mats Larsson (SD) med förslag till bemanning av 

räddningstjänsten i Kopparberg har inkonunit. 

Ordföranden ställer frågan till nämnden om skrivelsen från SD ska antas och 

finner att nämnden beslutar att den inte ska antas. 

Bilaga 
Skrivelse från SD daterad 16 maj 2016. 
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Korrununfullmäktige Ljusnarsbergs kommun för kännedom 

Akten 

Sida 
7(13) 



LUDVIKA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-05-16 

Räddnlngsnärnnden Västerbergslagen 

Justerandes sign 

Bilaga - Skrivelse från SD sida 1 

Skrivelse med Q\rslag till Räddnlngsnamndcn angående bcmnnnlng i Ljusnarsberg. 

Nu n~r vi har l3gic del av av risk:lllalyscn s.iml konsekvensu1redningen så kan vi in1e s1ttl1a oss bakom 
en PIP-organisation i Lju;narsbcrg om fyra grupper med två hcltidsanslllllda brandmM. 

Onak 

Nar vi tinat på de olika altcroa1ivcn och kos1oadema f1lr deua. så ser vi au ~11 f lP-organis.i1ion är 100 
lkr dyrare pu dr 11!1 vad deltidsorganisalioncn med dcra, krav cf\cr l!lncOknlng skulle bli. 

Vi kon inte stölla oss lxlkom en organisation som I många fall endast kon u1föra livr:lddandc !nsalsu 
eller en förstärkning som dröjer ca JO minu1er eller lamt. Detta vore filllsländigt orimligt för invånarna 
i Ljusnarsberg. 

Vi fllrcslår R!lddningsnt!mnden och RMdnings1jans1cn VUsterbcrgslagen all man d1erupplar 
förhandlingarna med deltidsbrandmllnnen I Ljusnarsberg och fbrsoker mOla deras kiav så att invånarna 
i Ljusnarsberg f3r bibehålla en r'Jddnings1jttns1 med en fungerande livr'Jddnlng. 

SO:s förslag nr som nu l +S brandmän i en deltidsorganisa1ion, sarnl alt rum en btiur~ tllalog med 
naringsldkarna Inom llltorten lllr att i frnm1lden länarc kunna rekrytera personal till dcllidsstationen. 

N~r vi har prolat med personal på plals, så har vi inte någon annan uppfällning !In au del fincts 
fclrhnndlingsviljn fTån personalen i Ljusnmberg. 

Orsaken till problemen inom Rffddningstjäns1en i Vltstcrbergslagen verkar Ju ha sin grund inom 
heltidskåren i Ludvika och under deMa lid så hor dom olika deltidskårema blivit negligerade av 
1idigare R:tddningschcf saml nv Räddningsn!mnden. 

Deua l!r ju cyvärr en av orsakerna till fo:driksbcrgs massuppsagning som sedan resulterade i c11 
löneökning fdr dem samt tillmOlesgåendc av vissa av Fr<driksbcrgs krav,som också ~r de samma som 
kåren i Ljusnarsberg har. All Ljusnarsbergs invånare skall fl en fursilmrad service p.g.a. en dåligt lllrd 
p<monalpolilik i Ludvika, finns det ingen som helsl anledning till och heller Inget ~rsvar fclr. 

Konsekvenser av en FIP organisation i Ljusnarsberg 

I) En ej fungerande li~T'Jddning vid brand, 

2) Vid trafikolyckor på tex R50 kan man inte ens säkra olycksplatsen på elt tillfredss13llandc sätt, ej 
heller påbörja livraddande insatser anna1 Dn med fara for sina egna liv, Innan fl!rs1arknlng har anlilnt. 
Efter ca trettio minuters väntan. 

3) De personella resurserna försvinner samt all lokolkänncdom med icke boende brandm:tn på orten 
rursamras. Delta ökar insa1s1iden yuerligare. 

4) En FIP,organisalion enligt dala av MSll rör endasl en l+S organisalion, så i detta folie! så kommer 
det inle att kunna sparas någrn v~rden inom Ljusnarsberg. 

5) Scenario som vi aldrig kan fl!rsvara eller slå bakom. 

T,e,x Brand i Garh}1teskolan, granne med brands1ationcn. Lannct går och med n~mndens förslag två 
Ull)'tknnde hclcidsbrandman. Vad skall dom kunna u1rura för raddningsins.:i1s !?Kon1 ut brandbilen, 
rulla ut slang, fllr att sedan slå i 25 min till och lyssna på barnens skrik u1an au kunna gå in och ut fora 
livr:ldd:llldc insatser. Delta klinns v51 inle som ett rimligt forslag au försvara inför in1'6.iiamn i 
Ljusnarsberg eller? 
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Vi i Sverigedemokratcmn Ljusnarsberg vill att Rilddningsnämndcn ontar skrivelsen som sin egen och 
foljer vårt f!lrslag lill organisation i Ljusnarsberg. 

2016·05-16 

Med v!!nli§ här_i;~ 
i/fy'/ ___..., 

/.,y;~.-, t· .__--
tF' :/"vy 

Mnls Larsson 
Svcrigcdcmokratema Lj usnasberg 
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