R VIII
BRN:1

Brand- och räddningsnämnden
Nämndens uppgifter
Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser hos
kommuner och landsting är det kommunens ansvar att svara för
räddningstjänsten inom kommungränsen. Brand- och räddningsnämnden svarar
för räddningstjänst, förebyggande brandskydd och riskhantering,
befolkningsskydd i fred och under höjd beredskap.
Huvudsakliga styrdokument
Handlingsprogram för ett tryggt och säkert Stockholm (beslut väntas i
kommunfullmäktige hösten 2004).
Beredskapsfrågor i Stockholms stad (KF 1999-05-31).
Plan för Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser (under
utarbetande).

Förslag till budget
Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007
Mnkr

Budget
2004

Budget
2005

Plan
2006

Plan
2007

Driftverksamhet
Kostnader (-)
Drift och underhåll
Avskrivningar
Internräntor
Intäkter

-399,5
-354,5
-28,3
-16,7
155,2

-404,3
-355,5
-31,1
-17,7
153,2

-410,5
-355,5
-36,3
-18,7
153,2

-414,2
-358,5
-37,0
-18,7
153,2

Netto

-244,3

-251,1

-257,3

-261,0

-64,1
16,8
-47,3

-48,3
0,0
-48,3

-49,0
0,0
-49,0

-43,3
0,0
-43,3

Investeringsplan
Utgifter (-)
Inkomster
Netto

Budgeten för 2005 justeras för minskade intäkter från onödiga larm med 2,0
mnkr samt för ökade kostnader med 1,0 mnkr för Projekt Supporter.
Kostnaderna för avskrivningar och internränta ökar med 3,8 mnkr. Nämndens
investeringar består främst i fordon, fastigheter och kommunikationsnät.
Investeringarna i fastigheter och fordon ökar med 9,2 mnkr resp. 1,0 mnkr
samtidigt som investeringarna i radiolänknätet med tillhörande inkomster
upphör.
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R VIII
BRN:2
Viktiga frågor 2005-2007
− Minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid
bränder och andra olyckor.
Säkerhet, extraordinära händelser och skydd mot olyckor
Säkerhet och skydd mot olyckor för dem som bor, verkar eller vistas i
Stockholm är centralt för välfärden. Staden blir tätare och tunnlar används i
större utsträckning vilket innebär fler och nya typer av riskscenarier.
Utformningen av stadens infrastruktur bör bygga på riskhänsyn i syfte att
förhindra olyckor, bränder och brott i boendemiljön samt avbrott i stadens
försörjning. För att utveckla strategier och kompetens för ett säkrare samhälle
krävs samarbete med andra nämnder i staden samt med bl.a. polisen,
landstinget, länsstyrelsen och allmänheten.
Ny lagstiftning fördjupar stadens ansvar för säkerhet och skydd mot olyckor.
Bland annat innebär den nya lagstiftningen att räddningstjänstplanen byts mot
ett handlingsprogram för ett tryggt och säkert Stockholm som är mer målstyrt
än tidigare. Som en del av detta övergripande program utarbetar brand- och
räddningsnämnden ett program för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst.
Brand- och räddningsnämnden ska
• genomföra brandförsvarets del av handlingsprogrammet för skydd mot
olyckor,
• tillsammans med stadsledningskontoret införa handlingsprogrammet för ett
tryggt och säkert Stockholm,
• pröva möjligheten att inom ramen för kompetensfonden utveckla metoder
som kan underlätta implementeringen av detta handlingsprogram,
• genomföra olycksundersökningar för att systematisera återföring av
erfarenheter om orsaker till olyckor,
• tillse att verksamhetsutövare lämnar in brandskyddsredogörelser vilket
ersätter tidigare brandsyner,
• utarbeta en plan över det tillsynsarbete som ska bedrivas samt beräkna
intäkter och kostnader av det samlade tillsynsarbetet,
• bidra med sin kompetens till stadens övriga infrastrukturansvariga nämnder
och andra aktörer, så att utformningen av stadens infrastruktur bygger på
riskhänsyn i syfte att förhindra olyckor, bränder och brott,
• delta i arbetet med att ta fram en plan för Stockholms stads
ledningsorganisation vid allvarliga kriser.
Regionalt samarbete
Räddningstjänsten i Stockholm samarbetar idag med andra brandförsvar i
Stockholmsregionen bl.a. i syfte att, med bibehållen kvalitet på
räddningstjänstens verksamhet, på sikt sänka kostnaderna.
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R VIII
BRN:3
Brand- och räddningsnämnden ska
•

arbeta för att åstadkomma en ökad regional samverkan i syfte att hitta långsiktiga lösningar som kan leda till ett effektivare utnyttjande av räddningstjänstens resurser samt utveckla ett debiteringssystem för byte av tjänster
mellan olika brandförsvar inom regionen.

Projekt Supporter
Fältverksamhet riktad till ungdomar i samband med idrottsevenemang har bedrivits med framgång i projektform och finansierats av olika nämnder under ett
antal år. För att säkra verksamheten och ge den en bredare ram blir den nu ett
tillskott till det arbete med ungdomar som redan bedrivs av brandförsvaret.
Brand- och räddningsnämnden ska
• ge verksamheten inom ramen för Projekt Supporter en nystart.
Information
Informationsmaterial ska utarbetas om vad allmänheten bör göra i händelse av
olyckor och krissituationer. Informationsbehovet hos flyktingar och invandrare
ska ägnas särskild omsorg och materialet ska kultur- och språkanpassas.
Nämnden bör utreda förutsättningarna för en allmän beredskapsutbildning samt
utreda förutsättningarna för genomförande av en medborgarövning.
Brand- och räddningsnämnden ska
• arbeta med ungdomar i förebyggande syfte för att minska antalet anlagda
bränder i bl.a. skolor,
• genomföra marknadsföringsinsatser för brandvarnare,
• initiera utbildningsinsatser för förebyggande säkerhetsåtgärder i stadens
verksamheter inom ramen för kompetensfonden enligt gällande riktlinjer
(dnr: 329/3830/2003),
• informera allmänhet och verksamhetsutövare om ansvar och skyldigheter
för att minska risken för olyckor,
• initiera ett utbildningsprojekt inom ramen för kompetensfonden enligt gällande riktlinjer (dnr: 329/3830/2003) kring beredskapsutbildning och medborgarövningar i syfte att öka kompetensen om hur man arbetar med information som rör kris- och olyckshantering.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
7.

Förslaget till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007 för Brandoch räddningsnämnden godkänns.

Förändringar mellan kommunfullmäktiges budget 2004 och kommunstyrelsens förslag 2005
redovisas i bilaga 1b.
Investeringar åren 2005-2007 redovisas i bilaga 4
Reservationer och yrkanden redovisas i del 2 till denna budget.
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