1 (3)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Madeleine Bergström

2019-10-09

Dnr KS 2018-459

Kommunstyrelsen

Ny räddningsstation i Ljungsbro, utredningsuppdrag
Förslag till beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten Östra Götaland, ta
fram en lokaliseringsutredning för en alternativ placering av en ny
räddningsstation i Ljungsbro-/Berg-området som ska ersätta befintlig
station.
2. Finansiering av utredningsuppdraget beräknas uppgå till maximalt 200 000
kr.
3. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.
4. Resultatet av utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
juni 2020.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens
räddningsstationer och tillhandahåller lokalerna åt Räddningstjänsten i Östra
Götaland (RTÖG). Enligt lagen om skydd mot olyckor, ska räddningstjänsten
planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar
tid och genomföras på ett effektivt sätt. För att möta nuvarande och framtida
behov av skydd och säkerhet i området Ljungsbro och Berg, behöver en ny
räddningstjänststation byggas. Placeringen behöver vara sådan att den kan tjäna
såväl Ljungsbro och Berg. En ny station möjliggör utveckling av orterna i
enlighet med översiktsplanen med fortsatt god säkerhet i orterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommundirektören får i
uppdrag att, tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
Räddningstjänsten Östra Götaland, ta fram en lokaliseringsutredning för en
alternativ placering av en ny räddningsstation i Ljungsbro-/Berg-området som
ska ersätta befintlig station.
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Bakgrund
Enligt lagen om skydd mot olyckor, ska räddningstjänsten planeras och
organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt. Den nuvarande stationen i Ljungsbro
etablerades på 50- och 60-talet. Då var stationen en industribrandkår som
hanterade riskerna som var förknippade med Cloettas verksamhet på orten.
Brandstationen som är placerad inom Cloettas industriområde ägdes och ägs
fortfarande av Cloetta. Den nuvarande placeringen är inte längre optimal.
Lokalerna har med tiden blivit för små och uppfyller inte dagens krav på
arbetsmiljö och jämställdhet. Uttjänta utryckningsfordon har inte kunnat
ersättas med nya, eftersom nya utryckningsfordon är större och inte ryms i
brandstationen. Stationen är lokaliserad i utkanten av samhället Ljungsbro,
vilket gör att insatstiderna till olyckor blir näst intill oacceptabelt långa till
såväl Ljungsbro som Berg.
I framtidsplanerna och i översiktsplanen för Ljungsbro benämns Ljungsbro och
Berg som utvecklingsorter med ett betydligt ökat innevånarantal.
En ny station kan skapa en arbetsmiljö som uppfyller dagens krav för såväl
kvinnor som män, vilket också kommer underlätta rekryteringen. En ny station
medger också att man kan ersätta gamla och uttjänta fordon med nya och
moderna. En ny station med en ny placering medger också att
räddningstjänsten kan tillgodose rimliga insatstider till de som drabbas av
olyckor i såväl Ljungsbro som Berg.
Som ett alternativ har RTÖG undersökt möjligheten att bygga om befintlig
station. Hyresvärden Cloetta är dock inte intresserad av att investera i eller
utveckla befintliga lokaler. Placeringen av befintlig station är inte heller
långsiktigt optimal.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av utredningsuppdraget beräknas uppgå till maximalt 200 000 kr
och finansieras inom kommunstyrelsens ram
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med miljö- och samhällsbyggnadsdirektör och
förbundsdirektör för RTÖG som tillstyrker förslag till beslut.
Samråd har även skett med ekonomichef för kommunstyrelsen som tillstyrker
förslag till finansiering.
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Uppföljning och utvärdering
Utredningsuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Lokalstrateg, Madeleine Bergström
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör,
Leif Lindberg
Räddningstjänsten Östra Götaland
Kommunkansliet (uppdrag)

