Interpellation
Vad kommer majoriteten göra för att garantera Eskilstunaborna säkerhet?
Som de flesta redan vet har det centrala avtalet för deltidsbrandmän varit allt annat är bra. Det
har höjts röster runt om i hela landet där deltidsbrandmän hotat med att säga upp sig. För
Eskilstunas del är det främst på brandstationen i Torshälla missnöjet varit som störst där de
även hotat med att säga upp sig. Detta är något vi från Sverigedemokraterna ser väldigt
allvarligt på då Torshälla brandstation troligtvis skulle tvingas läggas ner om hoten om
uppsägningar blev verklighet. Vi markerade vår oro med ett nämndinitiativ till
kommunstyrelsen den 24 januari i år. Vårt förslag var att kommunstyrelsen skyndsamt skulle
ta initiativ till att samla berörda parter för att nå en hållbar lösning som kan garantera
Eskilstunabornas säkerhet. Vi menar att politiken i Eskilstuna kommun har ett ansvar att
säkerställa att hjälp finns att få när någon råkar ut för en bilolycka eller riskerar att brinna
inne. Detta gäller hela Eskilstuna inklusive Torshälla.
Tyvärr tycks den bilden inte delas av den rödblå kommunmajoriteten som avslog vårt
nämndinitiativ med motiveringen att de redan följer frågan.
Tiden flöt på och deltidsbrandmännen på Torshälla brandstation höll vad de lovade och sa upp
sig. Nu i skrivande stund är framtiden för nämnda brandstation väldigt osäker. Kommer den
bli kvar och isfall kommer den ha förmåga att rädda liv i omfattningen som behövs är frågor
som behöver redas ut. Skulle en nedläggning bli aktuell är Eskilstunabornas säkerhet
äventyrad. Deltidsbrandmän är en del av grundstommen i hela det svenska brandförsvaret och
utgör kanske den största försäkringen vid större allvarliga händelser. Exempelvis
skogsbranden i Västmanland som inträffade för flera år sedan. Vårt moderna samhälle är
oerhört sårbart och det är av största vikt att dessa frågor tas på allvar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) som
även är ordförande i krisledningsnämnden följande:
-

Vad kommer majoriteten göra för att nå en hållbar lösning som kan garantera
Eskilstunabornas säkerhet?

För Sverigedemokraterna Eskilstuna
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