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Henrik Östlund (KD)
Monica Hellsten (S)
Lennart Nyberg (SPI)

Övriga deltagare

Justerare

Lennart Eriksson och Pernilla Lingford Hultin

Justeringens plats och tid

BAS , 2016-12-16

Sekreterare

................................................

Ordförande

.................................................

Justerare

.................................................
Pernilla Lingford Hultin

Paragrafer

§§ 47-53

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Dnr RN 2016/00487

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 två basbelopp.
Anmälan behöver heller inte göras i personalärenden av rutinmässig
beskaffenhet.
Räddningschefen redovisar beslut av ekonomisk karaktär fattade med stöd
av delegation.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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:
1.
Protokollsutdrag KF § 112, ang. beslut att utse Ella Österberg
(L) till ny ersättare i räddningsnämnden fram till och med 201612-31.
2.
Protokollsutdrag KF § 113, ang. beslut att utse Andreas
Strandberg (S) till ny ersättare i räddningsnämnden fram till och
med 2016-12-31.
3.
Anvisningar från stadskontoret ang. arbete med
planeringsdirektiv 2018 – 2020.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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 91,66 %.
Ett antal mindre bränder som slutat med begränsade skador och
inga dödsoffer.
En trafikolycka med dödlig utgång.
Tillsynsbesök, enligt ”Lag om skydd mot olyckor”, från
Länsstyrelsen.
Ledardag där räddningstjänsten stod som värd med temat
”Olikheter skapar nytänkande och kreativitet”.

Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr RN 2016/00490

Operativ förmåga brand ute - terräng
Beslut

Räddningsnämnden föreslås anta redovisad operativ förmåga för Brand ute
– terräng.
Ärendet

Beslutet medför att den operativa förmåga avseende Brand ute – terräng
(skogsbrand) fastställs inom ramen för övriga operativ förmåga.
Beslutet medför att räddningstjänsten kan slutföra den teknikutveckling
som har inletts. Räddningstjänsten kan även förbereda utbildning- och
övningsverksamheten med hänsyn till fastställd förmåga.
Beslutet berör Halmstads kommuns handlingsprogram för skydd mot
olyckor.
Investeringskostnad för att nå förmåga är avsatt som projektmedel för
2016. Beloppet är 100 000 kronor.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr RN 2016/00491

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut

Räddningsnämnden beslutar godkänna redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Ärendet

Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2001:1, ska alla
arbetsgivare genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Räddningstjänsten följer årligen upp det sytematiska arbetet under hösten
för att stämma av att arbetet sker som det ska och att arbetsmiljön efter
hand blir bättre.
Uppföljning sker med hjälp av ett standardformulär som är framtaget av
Halmstads kommun.
I dokumentet finns tre indikatorfärger, rött, gult och grönt.
Grönt indikerar att det är systematiskt, genomtänkt, tydligt, väl förankrat.
Gult indikerar viss systematik, tveksamt, otillräckligt, vissa brister, o dyl.
Rött står bl a för obefintligt, okänt, slumpartat, ej förankrat, klara brister.
Redovisningen visar att i 25 av 26 kriterier är indikatorfärgen grön medan
den i den 26:e är gul. De frågor ger gul indikering är uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter inom den operativa verksamheten. Området är väldigt
omfattande och komplext, men arbete pågår.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr RN 2016/00486

Tjänstekoncession rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll
Beslut

Räddningstjänsten genomför en tjänstekoncession för rengöring och
brandskyddskontroll med inriktning på kvalitet.
Avtalet skall löpa under 3 år med start 2018-01-01 och med möjlighet till
förlängning.
Ärendet

Halmstad kommun har idag ett avtal med Varbergs Sotningsdistrikt Dick
Hållden AB avseende Rengöring (sotning) och Brandskyddskontroll.
Avtalet löper ut 2017-12-31 och kan inte förlängas. Då rengöring och
brandskyddskontroll är kommunens ansvar behöver ny utförare av dessa
tjänster utses.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr RN 2016/00493

Avtackningar och hedersgåvor
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att avtacka medarbetare som avslutat sin
anställning och att dela ut hedersgåvor till de som varit anställda i 25 år.

Ärendet

Räddningstjänsten har ett antal personer som slutat sin tillsvidareanställning
under året. Till detta kommer två personer som varit anställda i kommunen
25 år och därmed är berättigade till en hedersgåva.
Det är tradition att avtackning och utlämnande av hedersgåvor sker i
samband med räddningsnämnden sista sammanträde för året.
Personer som erhåller hedersgåva är:
Magnus Ericson
John Kvarnhäll
Personer som avslutat sin tillsvidareanställning är:
Krister Jönsson
pension
Björn Nanne
pension
Ulf Pettersson
pension
Emili Andersson
nytt arbete
Susanna Toftén
studier
Ordförande framför sitt tack till räddningstjänstens personal och till
nämndens ledamöter för nerlagt gott arbete under verksamhetsåret. Han
önskar också en god jul och ett gott nytt år som inte bara gäller personal
och ledamöter utan även deras nära och kära.
Vice ordförande återgälldar tack och hälsning, samt framför sitt tack till
ordföranden för hans sätt att leda nämndens arbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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