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§ 95
Information från Johan Forsgren
Bakgrund
I räddningstjänstens uppdrag förekommer både rök- och kemdykning, för
att skydda andningsorganen från att exponeras för brandrök, giftig gas,
luftföroreningar eller syrebrist används andningsapparater med flaskor.
Andningsflaskorna fylls via en andningsluftskompressor. Räddningschefen
informerar om att andningsluftskompressorn har havererat.
Räddningschefen äskar om tilläggsmedel för utbyte av
andningsluftskompressor.
Arbetsutskottet tar del av informationen och hänskjuter beslut till
kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen

Svar - Begäran om tilläggsanslag i räddningstjänstens
investeringsbudget för utbyte av
andningsluftskompressor
Bakgrund
Räddningstjänsten ska kunna göra insats i tät brandrök eller annan
farlig miljö för att rädda liv och egendom.
I räddningstjänstens uppdrag förekommer både rök- och kemdykning.
För att skydda andningsorganen från att exponeras för brandrök, giftig
gas, luftförorening eller syrebrist används andningsapparat med ren
luft som bärs i flaskpaket på ryggen. Flaskorna fylls på
räddningstjänsten med hjälp av en andningsluftskompressor.
Sammanfattning
Räddningstjänstens andningskompressor har havererat och byggnadsoch räddningsnämnden beslutade 2016-05-23 § 72 att begära 110 tkr i
tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bevilja byggnads- och räddningsnämnden tilläggsanslag på
110 tkr i 2016 års investeringsbudget
att tilläggsanslaget finansieras genom upptagande av lån
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Byggnads- och räddningsnämnd

TA i investeringsbudgeten för utbyte av
andningsluftskompressor
Bakgrund
Räddningstjänstens andningsluftskompressor har havererat.
Sammanfattning
Räddningstjänsten önskar 110 tkr i tilläggsanslag (TA) i
investeringsbudgeten 2016 för utbyte av andningsluftskompressor.
Byggnads- och räddningsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget
och
att anta förslaget som sitt eget förslag till kommunstyrelsen om TA i
räddningstjänstens investeringsbudget för år 2016
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Begäran om tilläggsanslag i räddningstjänstens investeringsbudget
2016, för utbyte av andningsluftskompressor
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att godkänna förslaget, samt
- att anta förslaget som sitt eget förslag till kommunstyrelsen om
tilläggsanslag i räddningstjänstens investeringsbudget för år 2016.
_____
Bakgrund
Räddningstjänsten ska kunna göra insats i tät brandrök eller annan farlig
miljö för att rädda liv och egendom.
I räddningstjänstens uppdrag förekommer både rök- och kemdykning. För
att skydda andningsorganen från att exponeras för brandrök, giftig gas,
luftförorening eller syrebrist används andningsapparat med ren luft som bärs
i flaskpaket på ryggen. Flaskorna fylls på räddningstjänsten med hjälp av en
andningsluftskompressor.
Sammanfattning
Räddningstjänstens andningsluftskompressor har havererat och
räddningstjänsten begär därför 110 tkr i tilläggsanslag (TA) i
investeringsbudgeten för år 2016, för utbyte av andningsluftskompressor.
Räddningstjänstens förslag till finansiering
Tilläggsanslag (TA) på 110 tkr i räddningstjänstens investeringsbudget
2016.
Beslutsunderlag
-Räddningschefens tjänsteskrivelse, 2016-05-23
- Räddningschefens missiv, 2016-05-23.
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Kommunstyrelsen

TA i investeringsbudgeten för utbyte av andningsluftskompressor
Sammanfattning
Räddningstjänsten önskar 110 tkr i tilläggsanslag (TA) i investeringsbudgeten 2016 för utbyte av
andningsluftskompressor.
Bakgrund
I räddningstjänstens uppdrag förekommer både rök- och kemdykning. För att skydda
andningsorganen från att exponeras för brandrök, giftig gas, luftförorening eller syrebrist
används andningsapparat med ren luft som bärs i flaskpaket på ryggen. Flaskorna fylls på
räddningstjänsten med hjälp av en andningsluftskompressor.
Syfte
Räddningstjänsten ska kunna göra insats i tät brandrök eller annan farlig miljö för att rädda liv
och egendom.
Nuvarande situation
Räddningstjänsten andningsluftskompressor havererade för ca 6 månader sedan och skickades
till leverantören för reparation. Leverantören har tillhandahållit lånekompressor under
reparationstiden. I slutet av april levererades den reparerade kompressorn men redan under
provkörning uppdagades att den inte fungerade som den skulle. Kort därefter havererade den helt
igen. Enligt leverantören återstår nu endast att ersätta den gamla med en helt ny. Kostnaden för
reparationen (40 tkr) kommer att krediteras.
Förslag till finansiering
TA på 110 tkr i räddningstjänstens investeringsbudget.
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