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Plats och tid:
kl 14:00 - 17:00

Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler,

Beslutande:

Lennart Eriksson (M), ordförande
Naser Zeqiri (S)
Monica Björnehammar (M)
Anna Carlsson (S)
Roy Aronsson (FP)
Bo Johansson (S)
Fredrik Müntzing (KD)

Övriga deltagande:

Christoffer Linden, Vanja Brovall, Henrik Östlund, Göran Persson,
räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin
Ravnjakovic

Utses att justera:

Naser Zeqiri

Justeringens plats och tid: Räddnings BAS 2014-05-20
Sekreterare:

…………………………
Annika Wallentin Ravnjakovic

Ordföranden:

…………………………
Lennart Eriksson

Paragrafer 15-23

Justerande:

………………………….
Naser Zeqiri
______________________________________________________________________
ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Halmstads kommun, Räddningsnämnd

Sammanträdesdatum:

2014-05-15

Datum för anslags upprättande: 2014-05-26

Datum för anslags nedtagande: 2014-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Räddningstjänstens expedition
Underskrift:

……………………….
Annika Wallentin Ravnjakovic

…………………………..
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RN § 15

Godkännande av dagordning
Beslut
Föreliggande förslag till dagordning godkändes med tillägg av ärendet "Motion
om friskvård och arbetsmiljö"
Ärende
Förslag till dagordning föreligger
Förslag till beslut
Att godkänna föreliggande beslut till dagordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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RN 2014/0053

Delegationsärenden
Beslut
1.

Räddningsnämnden beslutar godkänna redovisningen

Sammanfatting
Räddningschefen har, enligt räddningsnämndens delegationsordning, rätt att
fatta beslut i räddningsnämndens ställe i följande ärendegrupper: Ekonomi,
personalärenden och myndighetsutövning.
Räddningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i ärendet.
Denna rätt regleras i räddningschefens delegationsordning.
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation skall anmälas vid
nästkommande sammanträde med räddningsnämnden.
Anmälan av delegationsbeslut undertecknas av räddningschefen och
kontrasigneras av verksamhetsansvarig för respektive avdelning.
Anmälan görs inte i ärenden som är rena verkställighetsbeslut, såsom
upphandling av avrop, kassation och försäljning av lös egendom, upplåtelse av
hyresrätt och andra ärenden av rutinmässig beskaffenhet om det ekonomiska
värdet eller det årliga hyresbeloppet understiger 2 basbelopp.
Anmälan behöver heller inte göras i personalärenden av rutinmässig
beskaffenhet.
Räddningschefen redovisar beslut av ekonomisk karaktär fattade med stöd av
delegation.
Förslag till beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar godkänna redovisningen

Justerandes sign
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RN 2014/0049

Verksamhetsrapport
Beslut
Räddningsnämnden beslutar godkänna verksamhetsredovisningen
Ärende
Verksamhetsredovisning skall ske vid varje nämndsammanträde.
Räddningschefen, och i förekommande fall andra tjänstemän, redovisar de
händelser i verksamheten som skett sedan föregående redovisning och som
bedöms vara av intresse för räddningsnämndens möjligheter att utöva sitt
uppdrag.
Räddningschefen med medarbetare redovisar:
Ekonomisk redovisning med riktpunkten 33,3 %, visar på en
beräknad förbrukning för verksamheten med 33,81 %.
Besök av de förtroendevalda revisorerna.
Genomförd rekrytering och introduktion av heltids brandmän.
Arbetet inom kulturprojektet med jämställdhet och
mångfaldsfrågor.
Planering inför arbetet med Handlingsprogram till skydd mot
olyckor för den kommande mandatperioden.
Redovisar delårsrapport 1.
Redovisar större vattenläcka som inträffade i närheten av BAS
lördagen 2014-04-26.
Redovisar Brand i elanslutning på BAS, som en följd av den
vattenläcka som inträffat en dryg vecka tidigare. BAS var utan
strömförsörjning annat än från de UPS aggregat som finns och som
varar i 4 timmar.
Genomförd samverkan kring åtgärder för att bromsa ökningen av
kompensationsledigheter, o dyl.
Arbete med kvalitetshöjning med suicid prevention
Arbetsläget med projektet "ren miljö - friska brandmän"
Förslag till beslut
Räddningsnämnden beslutar godkänna verksamhetsredovisningen

Justerandes sign
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RN 2014/0054

Inkomna skrivelser
Beslut
1.
2.

Räddningsnämnden beslutar att hälsa Henrik Östlund välkommen
som ersättare i nämnden.
Räddningsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser till
handlingarna.

Ärende
Följande skrivelser har inkommit till räddningstjänsten:
1.
Protokollsutdrag KF § 26 om Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar.
Nämnden behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd.
2.

Protokollsutdrag KF §28 valärende. Henrik Östlund (KD) har
utsetts till ny ersättare i räddningsnämnden. Henrik ersätter
framlidne Rolf Askfelt.

3.

Från Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit ett cirkulär
14:11 Sotningsindex. Indexet styr uppräkning av taxan för
rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler.
Räddningsnämnden behöver fatta beslut om uppräknad taxa.

4.

”Åsikt” i form av ”Dagens ros” i Hallandsposten med ett tack till
Brandförman Sylve Andersson för hans arbete i egenskap av
”Fixare” i Fixartjänsten. Ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas av
räddningsnämnden.

5.

Protokoll från kommunala handikapprådet. Ingen åtgärd behöver
vidtas med anledning av protokollet.

6.

Protokollsutdrag KF § 32 om kommunrevisorernas
revisionsberättelse för år 2013. Ansvarsfrihet beviljades för såväl
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dess organ. Ingen åtgärd behöver vidtas med anledning av
protokollet.

Förslag till beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar att hälsa Henrik Östlund välkommen
som ersättare i nämnden.
2.
Räddningsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser till
handlingarna.
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RN 2014/0168

Samråds-/granskningsyttrande för detaljplan gällande
BRUDTÄRNAN 3, 4 & 5, Saltsjövägen, Halmstad, KS
2013/0227
Beslut
Räddningsnämnden beslutar att inte tillstyrka detaljplaneförslag, KS
2013/0227, för fastigheten Brudtärnan 3, 4 och 5.
Räddningsnämnden påpekar att en flyttning av rekommenderad väg för
transport med farligt gods från Järnvägsleden till Tiarpsleden skulle öppna upp
för en avsevärt enklare samhällsplanering i centralorten.
Ärende
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att undersöka möjligheten till
ändrad detaljplan för fastigheterna Brudtärnan 3, 4 och 5. Planområdet ligger
intill en påbudsled för farligt gods inom Halmstad kommun, vilket innebär att
området omfattas av länsstyrelsen riktlinjer för bebyggelse nära transportled.
Länsstyrelsens riskanalys anger att bebyggelse av småhus inte får ske inom 40
meter från aktuell led utan att särskild, fördjupad riskanalys genomförs och
visar att risknivåerna är acceptabla. Planerad bebyggelse enligt liggande förslag
är 20-25 meter från transportled.
Samhällsbyggnadskontoret har genom en extern konsult genomfört en
fördjupad riskanalys av området för att bedöma lämpligheten i planförslaget.
Den fördjupade analysen presenterar värden för personsäkerheten i och kring
aktuellt detaljplaneområde samt olika förslag på riskreducerande åtgärder.
Räddningstjänstens handläggare blev tidigt involverande i detaljplanearbetet
och fick ta del av den fördjupade analysen under hösten 2013. Efter granskning
gav räddningstjänstens handläggare beskedet att det fortfarande inte ansågs
påvisat att risknivån för aktuellt planområde var acceptabelt. Exempel på
brister, som i sin helhet återges i bilaga 1, är betongmurens lastförmåga vid
påkörning av tungt fordon och indata för beräkningar.
Räddningstjänstens tjänstemän har kommunicerat de ansedda bristerna till
COWI, som genomfört analysen, exploatör och planhandläggare. De åsikter
som framförts under arbetes gång har ej beaktats till liggande
samråds/granskningsyttrande.
Förslag till beslut
Räddningsnämnden beslutar att inte tillstyrka detaljplaneförslag, KS
2013/0227, för fastigheten Brudtärnan 3, 4 och 5.

Justerandes sign
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RN 2014/0244

Verksamhetsberättelse och personalredovisning 2013
Beslut
1.
2.
3.

Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
verksamhets respektive personalredovisning.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa Räddningsnämndens
verksamhetsberättelse för 2013.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa Räddningsnämndens
personalredovisning för 2013

Sammanfattning
Varje år skall verksamhetsberättelse och personalredovisning sammanställas
för respektive nämnd och bolag.
Räddningsnämndens verksamhetsberättelse uppvisar en mycket bra
måluppfyllelse. Det är inte det enda område där det noteras kraftiga
förbättringar. I den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2013
visar resultatet på förbättringar inom alla delområden. I vissa fall betydliga
förbättringar.
Under senare delen av året har bemanningen på handläggarsidan varit komplett
i förhållande till antal tjänster. Det är extra roligt att konstatera att personal som
för något år sedan slutade för att byta yrkesbana nu är tillbaka med god energi
och god tillförsikt inför framtiden.
För närvarande finns det ett stort outnyttjat anslag av investeringsmedel. Detta
har medvetet byggts upp för att kunna ställa om den operativa
fordonsbestyckningen efter det resultat som kommer ut av en utredning som
syftar till att ge beslutsunderlag för en framtida operativ förmåga i kommunen.
En ökad åldersstruktur i samhället med fler i åldern 85+ kräver åtgärder för att
motverka ett ökat antal skadade och omkomna till följd av brand.
Räddningsnämnden införde 2013 en "Fixartjänst på prov i Oskarström
respektive Simlångsdalen. Syftet är att med anställd personal hjälpa äldre med
sysslor i hemmet som kräver att man klättrar. Genom att "Fixartjänsten" gör
dessa sysslor förebyggs fallolyckor hos de äldre. Samtidigt görs en besiktning
såväl av risker för fallolyckor i hemmet som för brand.
Ett projekt ”Ren miljö - Friska brandmän” har under året arbetat med åtgärder
som syftar till att minska exponering av toxiska partiklar och gaser på
räddningstjänstens personal. Problematiken är omfattande vilket gör att det
kommer att pågå under ytterligare minst tre år
En sammanfattning av året kan även göras genom att redovisa utvecklingen av
de olika olyckstyperna. Det kan konstateras att antal bränder i bostäder har
sjunkit såväl till antalet som vad gäller antalet per tusen invånare. Detta gäller
även brand utomhus och felaktiga automatiska brandlarm. Ingen har heller
omkommit till följd av brand i bostad. Antalet utryckningar till trafikolyckor
ökar dock kraftigt med en koncentration under sommarmånaderna.
Justerandes sign
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Internkontroller har genomförts i enlighet med den kontrollplan som finns
upprättad. En upptäckt som gjorts i samband med kontrollerna är att en del
uppdrag som skulle debiteras inte har resulterat i ett fakturaunderlag för vår
ekonom. Därför har särskilt fokus lagts vid rutiner som dels påminner om när
debitering skall ske och dels rutiner som underlättar att fakturaunderlag
framställs och debitering kan ske.
Ur personalredovisningen kan utläsas att antalet medarbetare på ”heltid” totalt
ökat från 85 personer till 90 personer, dvs. vakanta tjänster har besatts.
Åldersfördelningen bland våra anställda är oförändrad från 2012 och vi har
flest anställda i åldern 46-55 år och näst flest i åldern 36-45 år. Medelåldern är
också oförändrad 44 år från 2012
Personalomsättningen är historiskt låg inom Räddningstjänsten men vi
förutspår att även vår förvaltning kommer att beröras av ökad
personalomsättning då samhällsutvecklingen indikerar detta. Under 2013 har
åtta personer nyanställts och fem som har slutat hos oss. Två av dessa fem har
fått arbete i annan kommun, två har gått till privat verksamhet och en har slutat
förvärvsarbeta.
Frisktalet har ökat under året, hela 62 personer av våra 90 anställda, eller 69 %,
har inte haft någon registrerad sjukfrånvaro under 2013. Detta kan jämföras
med 55 personer för 2012. Ökningen är särskilt markant bland kvinnorna som
förra året var två till antalet och för 2013 redovisas fem kvinnor som inte haft
någon registrerad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger på en liknande nivå för
2013 som för förra året och det samma gäller fördelningen mellan kortare och
längre sjukskrivning. Värt att notera är dock att två av fyra enheter inte har
någon medarbetare som varit sjukskriven mer än 14 dagar. Totalt sett har
Räddningstjänsten en mycket låg sjukfrånvaro i jämförelse med Halmstads
kommun, den totala sjukfrånvaron är på 2,63 % vilket ska jämföras med 5,61
% för hela Halmstads kommun.
Stort fokus har och kommer fortsatt att läggas på hälsofrämjande aktiviteter
inom. Ett flertal satsningar har gjorts såväl inom egen budget som med hjälp av
centrala medel och med bidrag av kompetens från Previa.
Satsningarna på jämställdhet och mångfald som initierats under 2013 förväntas
få positiva effekter på arbetsmiljön och bidra till en än större
arbetstillfredsställelse nästa år och på NMI, nöjd medarbetarindexet vid nästa
mätning.
Förslag till beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
verksamhets respektive personalredovisning.
2.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa Räddningsnämndens
verksamhetsberättelse för 2013.
3.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa Räddningsnämndens
personalredovisning för 2013
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RN 2014/0197

Protokoll från Länsstyrelsens tillsyn över efterlevnad av lagen
om skydd mot olyckor i Halmstad kommun, 456-6343
Beslut
1.
2.

Räddningsnämnden beslutar att uppdra åt räddningschefen att
vidta åtgärder för att åstadkomma de förbättringar som
länsstyrelsen pekar på i sitt utlåtande.
Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga
utlåtandet till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt SFS 2003:778 lag om skydd mot olyckor har länsstyrelsen att utöva
tillsyn över efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor.
Länsstyrelsen genomförde 2014-12-05 ett tillsyn över Halmstads kommuns
efterlevnad av lagen.
I sitt sammanfattande utlåtande bedömer Länsstyrelsen att Räddningstjänsten i
Halmstads kommun är välorganiserad och att kommunen i stort uppfyller
lagstiftningens krav.
Dock vill man ändå framföra vissa förbättringsområden. Dessa är att:
1)
Räddningstjänstens tid till insats vid brand i bostad bör
verbaliseras tydligare till allmänheten.
2)
Besvärshänvisning skall finnas med på all myndighetsutövning
mot enskild, enligt 21 § förvaltningslagen.
3)
Oljeskyddsplanen bör uppdateras.
Förslag till beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar att uppdra åt räddningschefen att
vidta åtgärder för att åstadkomma de förbättringar som
länsstyrelsen pekar på i sitt utlåtande.
2.
Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga
utlåtandet till handlingarna.
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RN 2014/0252

Räddningsnämndens investeringsplan för 2014
Beslut
Räddningsnämnden beslutar enligt redovisat förslag till omdisponering av
tillgängliga investeringsmedel för inventarier, utrustning och material för 2014
Ärende
Räddningsnämndens investeringsplan för 2014 omfattar dels ett anslag för
investering av fordon och dels ett anslag för investering av inventarier,
utrustning, material, mm.
I det senare anslaget finns vid årets ingång ackumulerat 6 844,7 kkr. Med
anledning av angelägna behov har förvaltningen sett över investeringsplanen
och föreslår en omprioriterad disposition av dessa medel.
Anledningen till föreslagen omdisponering är önskemål att byta ut befintligt
andningsskydd till ett annat fabrikat vilket kräver mindre service samt färre
åtgärder i samband med rengöring och återfyllning. Dessutom upplevs det av
personalen som provat det önskade fabrikatet som betydligt bättre ur
användarsynpunkt. Genom ett utbyte skulle inte bara kostnader minskas utan
också en hel del tid friställas för andra arbetsuppgifter. Alternativet att ha kvar
den nuvarande rökskyddsutrustningen innebär i vilket fall stora kostnader för
moderninsering och uppdatering. Beräknad kostnad 1 775 kkr.
Genom det systematiska arbetet med lärande av olyckor har nu ett antal års
statistik visat att det finns områden som måste förbättras. Ett sådant som av
förvaltningsledningen prioriterats är den sk ”Larmkedjan”. Att vidta
nödvändiga beräknas kosta 700 kkr.
Till detta kommer ett behov av att rusta upp byggnaden för materieldepå i
oljehamnen till en kostnad av 150 kkr, uppdatering av mottagningsutrustning
för automatiska brandlarm för 100 kkr och en reinvestering och uppgradering
av AV – utrustning i lektionssal bl. a för att kunna använda till utbildning med
taktikspel, kostnad 120 kkr.
Förslag till beslut
Räddningsnämnden beslutar enligt redovisat förslag till omdisponering av
tillgängliga investeringsmedel för inventarier, utrustning och material för 2014
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RN 2014/0241

Remissvar KF § 36 - Motion om friskvård och arbetsmiljö
Beslut
Räddningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt redovisat förslag med
följande tillägg "De facto är det så att en brandman anställd enligt RIB avtalet
har samma fysiska krav på sig som en brandman anställd enligt AB avtalet
bilaga E"
Sammanfattning
Ulla Winblad (S), Mariann Norell (V) och Kristina Johansson (S) har lämnat in
en motion om friskvård och arbetsmiljö, De vill se att Halmstads kommun som
arbetsgivare tar ett större ansvar i denna fråga.
Vid behandling i Kommunfullmäktige återremitterades ärendet till nämnderna i
kommunen för yttrande.
Räddningsnämnden ställer sig bakom det förslag till yttrande som redovisats
för nämnden och som i korthet går ut på att Räddningsnämnden ställer sig
positivt till motionens förslag om friskvårdsersättning men vill ha frihet att
disponera anslaget där det för stunden ger bästa effekt.
Redovisning hur medlen använts bör ske i samband med
personalredovisningen.
Förslag till beslut
Räddningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt redovisat förslag

Justerandes sign
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