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Plats och tid:

Kristinehedsvägen 2, Sammanträdesrum ”Castler”, kl 14:00 - 17:00

Beslutande:

Lennart Eriksson (M), ordförande
Pernilla Lingford Hultin (S)
Cecilia Öhman Resare (M) § 15-20
Monica Hellsten (S)
Lennart Nyberg (SPI)
Henrik Östlund (KD)
Stefan Gustafsson (S)
Sebastian Stenbeck (M) § 21

Övriga deltagande:
Frånvarande:

Sebastian Stenbeck § 15-20, Tony Ortenlöf, Mai-Britt Berggren,
räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin
Ravnjakovic
Martin Nyberg

Utses att justera:

Pernilla Lingford Hultin

Justeringens plats och tid: Räddnings BAS 2015-03-12
Sekreterare:

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

Ordföranden:

…………………………
Lennart Eriksson

Paragrafer 15-21

Justerande:

………………………….
Pernilla Lingford Hultin
______________________________________________________________________
ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Halmstads kommun, Räddningsnämnd

Sammanträdesdatum:

2015-03-12

Datum för anslags upprättande:

2015-03-17

Datum för anslags nedtagande: 2015-04-08

Förvaringsplats för protokollet: Räddningstjänstens expedition
Underskrift:

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

…………………………..
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HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Räddningsnämnden

2015-03-12

RN § 15

Godkännande av dagordning
Beslut
Föreliggande förslag till dagordning godkändes
Ärende
Förslag till dagordning föreligger
Förslag till beslut
Att godkänna föreliggande beslut till dagordning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(10)

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Räddningsnämnden

2015-03-12

RN § 16

3(10)

RN 2015/0053

Delegationsärenden
Beslut
1.

Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Ärende
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 att godkänna redovisningen
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RN 2015/0054

Inkomna skrivelser
Beslut
1.
2.
3.
4.
5.

Räddningsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser till
handlingarna.
Räddningsnämnden beslutar, med anledning av den ansträngda
ekonomin, att inte bifalla hemställan om ekonomiskt bidrag till
studieresa.
Räddningsnämnden beslutar att uppdra åt räddningschefen att om
möjligt stödja studieresan på annat sätt.
Räddningsnämnden delegera åt presidiet att besluta om och i så
fall av vem nämnden ska representeras vid konferensen BRAND
2015.
Räddningsnämnden beslutar att delegera åt presidiet att besluta om
de ska delta i presidiedagarna den 5 & 6 maj i Stockholm.

Ärende
Följande skrivelser har inkommit till räddningstjänsten:
1.
En framställan om ekonomiskt bidrag till en studieresa har
inkommit från ett av jourstyrkans arbetslag. Studieresa är avsedd
att företas till den internationella räddningstjänstmässan
Interschutz i Hannover den 8 – 11 juni.
Räddningsnämnden behöver ta ställning till om ett ekonomiskt bidrag ska
lämnas.
2.
Inbjudan till konferensen BRAND 2015 har inkommit. Nämnden
behöver ta ställning till ev. deltagande.
3.
Inbjudan till presidiedagar, för räddningsnämndspresidier den 5
och 6 maj i Stockholm, har kommit från Sveriges kommuner och
landsting. Nämnden behöver ta ställning till ev. deltagande.
Förslag till beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser till
handlingarna.
2.
Räddningsnämnden beslutar att inte bifalla hemställan om
ekonomiskt bidrag till studieresa.
3.
Räddningsnämnden beslutar att uppdra åt räddningschefen att om
möjligt stödja studieresan på annat sätt.
4.
Räddningsnämnden delegera åt presidiet att besluta om och i så
fall av vem nämnden ska representeras vid konferensen BRAND
2015.
5.
Räddningsnämnden beslutar att delegera åt presidiet att besluta om
de ska delta i presidiedagarna den 5 & 6 maj i Stockholm.
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RN 2015/0049

Verksamhetsrapport
Beslut
Räddningsnämnden beslutar att godkänna rapporten
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 16,67 %. Redovisad
förbrukning är 17,06 %. Till stor del beror detta på övertid mm i
samband med stormen ”Egon”.
Att erbjudande om alternativ för att lösa ut orimligt innestående
kompsaldo har gått ut till aktuell personal.
Att verksamhetsförändringar lämnats in till
verksamhetsberedningen.
Förslag till program för RN utbildningsdagar.
Kontaktpersoner ur tjänstemannaled gentemot RN politiker.
Förslag till utmärkning av RN politiker vid evenemang.
Kunskapsläget kring inbrotten i Oskarströms brandstation.
Vidtagna åtgärder med anledning av många onödiga automatiska
brandlarm på Arena Hotell.
Förslag till beslut
Räddningsnämnden beslutar att godkänna rapporten
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RN 2015/0123

Remiss - Förslag på Policy för verksamhetsstyrning - KS
2015/0115
Beslut
1.

Räddningsnämnden beslutar att avge remissvar enligt bilaga 1.

Ärende
Verksamhetsberedningen har beslutat att skicka förslag på Policy för
verksamhets-styrning på remiss till kommunens nämnder och bolagsstyrelser.
Dagens Riktlinjer för verksamhetsstyrning utgör kommunfullmäktiges beslut
om hur kommunens verksamhetsstyrningsmodell ska vara utformad.
Riktlinjerna illustreras av Visionsstyrningsmodellen.
I beredningsarbetet har stadskontoret funnit att kommunens styrmodell i stort
är ändamålsenlig och huvudinriktningen föreslås därför vara oförändrad. Ett
antal ändringar föreslås dock, där etablerandet av en tydlig och enkel
dokumenthierarki kan anses vara den största.
Detta förslag innebär exempelvis att tidigare beslutade Riktlinjer ska byta
namn till Policyer och att Riktlinjer för verksamhetsstyrning därmed döps om
till Policy för verksamhetsstyrning.
Verksamhetsberedningen har också beslutat att inte tillämpa
målområdesuppdelning i
Kommunens styrmodell.
Räddningschefen redovisar förslag till remissyttrande. Enligt förslaget har
räddningsnämnden inget att erinra mot förslaget men vill framföra att nämnden
anser att, när man nu beslutar att ta bort målområdena, det är viktigt att man
hittar någon annan modell för att flera nämnder ska jobba samordnat mot
gemensamma mål.
Förslag till beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar att avge remissvar enligt bilaga 1.
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RN 2015/0133

Ändring av basmånad vid indexuppräkning av taxa för tillsyn
Beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
besluta om ändring av förutsättningar för reglering av timkostnad i taxa för
tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, samt
lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011, enligt föreslagen
formulering.
Ärende
I samband med att beslut om nya taxor för tillsyn enligt Lag om skydd mot
olyckor samt tillstånd och tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva
varor antogs och fastställdes av Kommunfullmäktige 2010-09-23 KF § 87 och
KS 2010/0316 delegerades också att besluta om reglering av timkostnad.
Förutsättningarna för uppräkning är att räddningsnämnden, inför nytt
kalenderår äger rätt att, höja den grundläggande timkostnaden i denna taxa med
en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i
Statistiska Centralbyråns, SCB, arbetskostnadsindex.
Basmånad vid indexuppräkning är oktober året innan justering sker per den
första januari.
Index för basmånad oktober publiceras inte av Statistiska Centralbyrån förrän i
början av februari. Detta medför att höjning av taxan inte kan göras förrän en
bit in på det nya året. Följden av detta blir att intäkterna för tillsyn och tillstånd
inte kan tas ut förrän omkring första mars. Därmed försvinner
taxehöjningseffekten i intäkterna med 16 % på årsbasis.
Det är rimligt att Räddningsnämnden gör en framställan till
Kommunfullmäktige om att ändra i förutsättningarna för reglering av
timkostnad i taxorna för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS
2003:778) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010/1011) samt
taxa för tillståndshantering enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010/1011) till följande lydelse:
”Räddningsnämnden äger rätt att, inför nytt kalenderår, höja den
grundläggande timkostnaden i denna taxa med en procentsats som motsvarar
de senaste tolv månadernas förändring i Statistiska Centralbyråns, SCB,
lönekostnadsindex.
Basmånad vid indexuppräkning är augusti året innan justering sker per den
första januari. Taxans nästa justering sker för verksamhetsåret 2016.
2010 utgör basåret för taxans införande.”
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Det vill säga basmånaden ändras från oktober till augusti. På så sätt hinner
Räddningsnämnden fatta beslut om ny taxa före årsskiftet och därmed få effekt
av taxehöjningen hela verksamhetsåret.
Förslag till beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
besluta om ändring av förutsättningar för reglering av timkostnad i taxa för
tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, samt
lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011, enligt föreslagen
formulering.
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RN 2015/0140

Verksamhetsberättelse med personalredovisning
Beslut
1.
2.

Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
verksamhets respektive personalredovisning.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa Räddningsnämndens
verksamhetsberättelse med personalredovisning för 2014.

Ärende
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.
Under senare delen av året har bemanningen på handläggarsidan varit komplett
i förhållande till antal tjänster. Det är tillfredställande 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. Verksamheten har varit
mycket uppskattad av såväl invånare som personal. Hemvårdsnämnden har
under 2014 infört motsvarande tjänst i övriga delar av kommunen i samarbete
med Arbetslivs och utbildningsnämnden.
Det under 2013 uppstartade projektet ”Ren miljö - Friska brandmän” har under
2014 fortsatt att arbeta med åtgärder som syftar till att minska exponering av
toxiska partiklar och gaser på räddningstjänstens personal. Årets arbete har till
stor del handlat om rutiner och processer samt att arbeta in ett nytt tänk hos
personalen. Problematiken är omfattande vilket gör att det kommer att pågå
under ytterligare något år
En sammanfattning av verksamhetsåret kan även göras genom att redovisa
utvecklingen av de olika olyckstyperna. Det kan konstateras att antal bränder i
Justerandes sign
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bostäder har sjunkit såväl till antalet som vad gäller antalet per tusen invånare.
Detta gäller även brand utomhus. Tyvärr har antalet onödiga automatiska
brandlarm ökat med 45 st. Samtidigt har asylboendena orsakat 58 onödiga
larm, vilket är väldigt mycket på fyra anläggningar. Ingen har heller omkommit
till följd av brand i bostad. Antalet utryckningar till trafikolyckor är något
lägre, om än marginellt, mot föregående år. Flest trafikolyckor inträffade i
januari och augusti med vardera 20 st. tätt följt av maj och juni med 17 st
vardera.
Internkontroller har genomförts i enlighet med den kontrollplan som finns
upprättad efter nya riktlinjer. En upptäckt som gjorts i samband med
kontrollerna är att det finns brister i certifieringsgraden för avropare och
inköpare. Detta kommer att åtgärdas under 2015.
Ur personalredovisningen kan utläsas att antalet medarbetare på ”heltid” totalt
ökat från 90 personer till 92 personer, dvs. vakanta tjänster har besatts.
Medelåldern för tillsvidareanställd personal ökar något, 2011 var den 43 år,
2012 och 2013 var den 44 år och 2014 var den 45 år. Åldersfördelningen
förändrades dock då tre yngre brandmän rekryterats under året som ersättare
för personal som slutat respektive gått i pension. Personalomsättningen är
fortsatt låg men vi ser framför oss en ökning med ökade rekryterings-och
kompetensutvecklingskostnader som följd.
Frisktalet har under året varit 66 %, eller 61 personer av våra 92 anställda.
Frisktalet anger andelen anställda som inte haft någon registrerad sjukfrånvaro
under 2014. Detta kan jämföras med 62 personer för 2013 men gav frisktalet
69 %.
Antal sjukdagar totalt sett har ökat från 778 dagar (2013) till 1047 dagar
(2014). En förklaring
till ökningen är att Räddningstjänsten har ett fåtal långtidssjukskrivna som
därmed påverkar statistiken mycket.
Stort fokus har och kommer fortsatt att läggas på hälsofrämjande aktiviteter
inom Räddningstjänsten. 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 initierades under 2013 och
fullföljts under 2014 har fått positiva effekter på arbetsmiljön.
Förslag till beslut
1.
Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
verksamhets respektive personalredovisning.
2.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa Räddningsnämndens
verksamhetsberättelse med personalredovisning för 2014.
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