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Dnr RN 2016/00449

Delegationsärende
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
Ärendet

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 fattade med stöd av delegation.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
Beslutsgång
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Dnr RN 2016/00049

Verksamhetsrapport
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Ärendet

Verksamhetsredovisning ska ske vid varje ordinarie nämndssammanträde.
Räddningschefen eller i förekommande fall andra tjänstemän redovisar vad
som skett sedan föregående redovisning och som är av betydelsen för
räddningsnämndens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.
Räddningschefen med medarbetare redovisar
-

Ekonomisk redovisning visar preliminärt resultat mot riktpunkten
83,33 %.
Innestående komp
Sparade semesterdagar
Nytt arbetsschema för jourpersonal
Analysarbetet ang olika driftformer för rengöring och
brandskyddskontroll.
Analysarbetet av besparingsalternativet nedläggning av
vattendykarverksamheten.
Arbetet med att definiera operativ förmåga vid skogsbrand
Levererad ny släckbil
Pågående ombyggnad av övningsplats BAS

Ärendets beredning
Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Beslutsgång
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Dnr RN 2016/00054

Inkomna skrivelser
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga
inkomna skrivelser till handlingarna
Ärendet

Följande skrivelser har inkommit till räddningstjänsten:
Protokollsutdrag KF § 98, ang beslut att entlediga Tony Ortenlöf (L) som
ersättare i räddningsnämnden. Kommunfullmäktige bordlade frågan om ny
ersättare i räddningsnämnden.
Räddningsnämnden behöver inte vidta några åtgärder med anledning av
besluten.
Protokollsutdrag KF § 99, ang beslut att entlediga Martin Nyberg (S) från
sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt räddningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att utse Reidar Berg (S) som ny
ledamot i räddningsnämnden fram till 2018-12-31. Frågan om ny ersättare i
räddningsnämnden efter Reidar Berg bordlades.
Räddningsnämnden behöver inte vidta några åtgärder med anledning av
besluten.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga
inkomna skrivelser till handlingarna
Beslutsgång
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Dnr RN 2016/00002

Planeringsdirektiv med budget 2017-2019
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan 2017 2019.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till
internkontrollplan för 2017.
Räddningsnämnden beslutar att verkställa besparingsförslaget att ta bort
bemanningen från den framskjutna enheten fr o m 2017-01-01.
Räddningsnämnden beslutar att fastställ förslag till budget för 2017
Räddningsnämnden beslutar att använda investeringsmedel för 2017 enligt
redovisat förslag.
Ledamoten Henrik Östlund reserverar sig mot beslutet att ta bort
bemanning från framskjuten enheten från och med 2017-01-01.
Ärendet

Räddningsnämnden skall varje år upprätta budget vilken skall samordnas
med nämndens verksamhetsplan.
I planeringsdirektiv har kommunfullmäktige beslutat att ge
räddningsnämnden ett besparingsbeting med 4 400 kkr över tre år med 600
kkr första året, ytterligare 1 100 kkr 2018 och ytterligare 2 400 kkr 2019.
För att kunna spar de summor som nämnden ålagts är det tvunget att ta
bort arbetsuppgifter/verksamheter.
Förvaltningen föreslår att bemanningen på den sk framskjutna, som är
vardagar mellan kl 08-18, och under dessa tider har kunnat operera där den
för tillfället bäst behövts, tas bort.
Åtgärden är inte förknippad med några åtaganden genom avtal o dyl.
Tillsammans med att det i organisationen finns en vakans som motsvarar
personalminskiningen kan åtgärden genomföras med kort varsel.
De negativa effekterna på verksamheten är tydliga, men kan hanteras vilket
beskrivs i den risk och konsekvensanalysen som biläggs denna skrivelse.
Justerandes signatur
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Åtgärden medför en besparing på 1 100 kkr och får effekten att antalet
anställda ska minska med 3,4 tjänster vilka för närvarande finns vakanta
tjänster i organisationen. Ingen tillsvidareanställd arbetstagare kommer
således att friställas.
Initialt minskad förmåga i form av två mindre i personalen på dagtid vid
större händelser inom kommunen längre responstid dagtid på ”väster” och
minskad robusthet vid behov av att kalla in personal och minskad
flexibilitet för udda arbetsuppgifter är några av de konsekvenser som
belyses.
Den största negativa effekten av åtgärden och besparingskravet är att den
påbörjade anpassningen av räddningstjänsten, inför en kraftigt ökad
befolkning inom en inte allt för avlägsen framtid, backar.
Ytterligare en effekt är att rekrytering av ny personal stoppar upp vilket ger
negativa konsekvenser på möjligheterna att öka den numerära
jämställdheten inom förvaltningen.
Besparingen löser ut både betinget för 2017 och 2018 vilket medför att det
under 2017 kommer att finnas ett överskott i budgeten vilket med fördel
kan användas t ex till att balansera upp det underskott nämnden dragits
med under ett antal år.
Av räddningsnämndens investeringsmedel för 2017 redovisar förvaltningen
ett förslag för fördelning, samt att fordonsinvesteringarna genomförs enligt
långtidsplanen.
Ett förslag till verksamhetsplan för 2017 – 2019 redovisas. I planen finns
också förslag till internkontrollplan.
I verksamhetsplanen finns en tydlig koppling till fyra av de fastställda mål
som återfinns i planeringsdirektiv för 2017 – 2019.
Varje nämnd ska inom sin verksamhet bidra till den gemensamma
måluppfyllelsen av dessa mål.
Till detta kommer Räddningsnämndens egna mål som är viktiga för
nämndens uppdrag. Grunden för dessa återfinns till stor del i de mål som
finns angivna i handlingsprogram till skydd mot olyckor.
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Ärendets beredning
Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan 2017 2019.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till
internkontrollplan för 2017.
Räddningsnämnden beslutar att verkställa besparingsförslaget att ta bort
bemanningen från den framskjutna enheten fr o m 2017-01-01.
Räddningsnämnden beslutar att fastställ förslag till budget för 2017
Räddningsnämnden beslutar att använda investeringsmedel för 2017 enligt
redovisat förslag.
Beslutsgång
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Dnr RN 2016/00457

Avtackningar och hedersgåvor
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att efter nämndens sista sammanträde för året
genomföra avtackningar och utdelning av hedersgåvor i samband med en
gemensam julavslutning.
Räddningsnämnden beslutar att uppdra åt räddningschefen att planera och
genomföra julavslutningen.
Ärendet

Under året har ett antal medarbetare slutat eller avgått med pension.
Avtackning av dessa skall genomföras.
Samtidigt har några medarbetare tjänstgjort i kommunen i 25 år vilket
berättigar till en hedersgåva.
Avtackningar och hedersuppvaktningar genomförs med fördel i samband
med räddningsnämndens sista sammanträde för året.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar att efter nämndens sista sammanträde för året
genomföra avtackningar och utdelning av hedersgåvor i samband med en
gemensam julavslutning.
Räddningsnämnden beslutar att uppdra åt räddningschefen att planera och
genomföra julavslutningen.
Beslutsgång
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Dnr RN 2016/00460

Räddningsnämndens sammanträdesdagar
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att förlägga 2017 års sammanträdesdagar till
torsdagar kl. 14:00 den 2/2, 6/4, 11/5, 15/6, 21/9, 16/11 samt kl. 16:00
den 14/12.
Ärendet

Räddningsnämnden skall årligen planera sina sammanträdesdagar och
anmäla dessa till gemensam planeringskalender i kommunen.
Räddningsnämndens presidium har lämnat förslag till datum för
sammanträde för 2017.
Datum har justerats i förhållande till helger och kända konferenser där
räddningsnämndens ledamöter brukar delta.
Föreslagna datum för sammanträden är den 2/2, 6/4, 11/5, 15/6, 21/9,
16/11 samt den 14/12. Samtliga sammanträde börjar kl. 14, utom det den
8/12 som börjar kl. 16 och genomförs om inget annat sägs på RäddningsBAS.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar att förlägga 2017 års sammanträdesdagar till
torsdagar kl. 14:00 den 2/2, 6/4, 11/5, 15/6, 21/9, 16/11 samt kl. 16:00
den 14/12.
Beslutsgång
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