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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L); 
Reformera deltidsbrandkåren i Kalmar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om 
att utreda ett eventuellt införande av en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i 
Kalmar.  
 
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 
2017.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion ”Reformera deltidsbrandkåren i 
Kalmar kommun” föreslagit att en utredning ska göras i syfte att eventuellt 
införa en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i Kalmar.  
 
En FIP-organisation (förstainsatspersonsorganisation) innebär att deltids-
styrkorna förfogar över mindre fordon för ett förstahandsingripande vid 
räddningstjänst och som inte har en brandstationsbasering. Sådana lösningar 
började användas i svensk räddningstjänst för ett tiotal år sedan. Precis som 
motionären nämner så är anledningen den ofta svåra rekryteringssituationen 
som råder i deltidsorganisationerna. 
 
Vid Kalmar Brandkår finns ett FIP-fordon placerat i Tvärskog som ett 
komplement till styrkan i Påryd. Anledningen till detta är den ytterst svåra 
rekryteringsproblematiken i Påryd. Det är i dag så att det vissa tider inte går att 
upprätthålla stipulerad styrka i Påryd. 
 
En FIP-organisation kan mycket väl göra en snabb första insats i avvaktan på 
ordinarie styrka och fordon. Emellertid finns det också ett arbetsmiljöproblem 
med att enbart en person initialt ingriper då skadeplatser av varierande slag kan 
innebära ett stort antal risker. Dock ser jag att de risker som finns går, på ett 
acceptabelt sätt, att hantera med utbildning och begränsning av vad en FIP-
person får utföra för moment på en skadeplats. 
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Ett införande av en FIP-organisation på alla tre deltidsstyrkor innebär att två 
nya mindre räddningsfordon får anskaffas. 
 
Med ovanstående resonemang ställer jag mig positiv till att en utredning 
gällande en FIP-organisation vid Kalmar Brandkårs räddningsstyrkor, 
genomförs.  
 
 
 
Gert Friberg   
räddningschef   
 
 
Bilaga: 
Motion 
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