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Begäran om att neddragningar i räddningstjänstförbundet RÖK skall
avbrytas
Saken
Jakten på besparingar drabbar alla delar av vårt samhälle och Tingsryds kommun är inget undantag.
Kommunledningen gör allt för att få kostnaderna i balans för att på sikt åstadkomma en hållbar
ekonomi. Ett långtgående sparförslag påverkar just nu planeringen inför framtiden och många
kommuninnevånare känner stor oro för sin situation i olika aspekter.
När man tittar på besparingar som omfattar kommunöverskridande verksamheter är insikten ofta
förödande svag bland allmänheten. I närtid kommer RÖK, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, att ta
beslut om ganska allvarliga besparingar som kan drabba tredje man på livsavgörande sätt. Man har i
dagsläget tre olika förslag som skall behandlas av ägarna, Tingsryds, Uppvidinge och Lessebo
kommuner. Besparingsförslagen är av olika ekonomisk tyngd men kan om de genomförs orsaka
oerhörda konsekvenser för medborgarna utanför centralorten Tingsryd.
Bakgrund
Ett begrepp i all räddningstjänst är ”den gyllene timman”. Begreppet används inom trauma och
intensivvård och syftar på det faktum att överlevnadsmöjligheterna ökar dramatiskt om man
kommer under vård inom 60 minuter – den gyllene timman. Normsättande för vår del är
transporttiden till Centrallasarettet i Växjö.
I nuläget klarar räddningstjänsten i Ryd att uppnå denna nivå i sin livräddande verksamhet. De
neddragningar som föreslås i två av förslagen gör att innevånarna i Ryd med omnejd ej inkluderas i
omsorgen av liv.
Den springande frågan är om en innevånare i Ryd, Fridafors, Kompersmåla eller Hjortalid har rätt att
kräva att bli inkluderad och ha en rimlig möjlighet att få snabb vård vid olycka?
Det kanske är så att vi får skylla oss själva genom att vi valt att bosätta oss utanför centralorten.
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De olycksscenarier som främst omfattas av RydKampens kritik är då en olycka med fordon skett och
räddningstjänsten måste klippa loss förare eller passagerare ur fordonet samt då brand utbrutit och
man måste rökdyka för att rädda liv. I båda dessa fall medför besparingsförslagen att liv antagligen
går till spillo då omhändertagande av skadade ej kan ske inom rimlig tidsram.
Konstaterande
Att uppnå begreppet ”gyllene timman” kräver att man vid fordonsolycka har tillräckligt med personal
för lösa uppgiften. I dag har man en styrka om 5 man för att kunna klara uppgiften. I förslagen vill
man minska denna styrka och då ökar insatstiden med 20 minuter till dess styrkan från Tingsryd
anländer och man uppnår tillräckligt antal personal för insats ”klippa upp fordon”.
Vi en brand där rökdykning krävs klarar man idag regelverken och kan genomföra insats. Om
besparingsförslagen går igenom måste man vänta minst 20 minuter innan man får förstärkning från
Tingsryd och kan påbörja rökdykning i livräddande syfte.
Då det även finns kritisk verksamhet i form av SiS ungdomshem Ryds brunn, Solängens särskilda
boende, flyktingförläggningar i Blidingsholm och Rimshult samt ett antal industrier med
riskprodukter blir tidsaspekten kritisk.
RydKampen kräver att förslagen om neddragning av den ekonomiska förutsättningen för drift av
Räddningstjänsten Östra Kronoberg avbryts till dess en konsekvensbeskrivning gjorts och att denna
öppet redovisats för invånarna i Ryd med omnejd.

Dan Fjällström
Sekreterare, RydKampen
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