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Dnr RN 2017/00021

Delegationsärenden
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av beslut tagna på
delegation.
Ärendet

Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr RN 2017/00022

Inkomna skrivelser
Beslut

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

Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr RN 2017/00020

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
100 %.
Slutrapport från projektgrupp ”Ny förmåga stn 14”
Slutrapport om arbetet med minskning av innestående komptimmar.
Leverans av nytt chassi för lastväxlare – levererat i slutet av dec 2016.
Inträffad allvarlig trafikolycka med egen anställd personal
Förvaltningens arbete med frågan om räddningstjänst under höjd
beredskap.
Resultatet av förvaltningens arbete med förnyelse av vision och värdegrund.
Oro bland Sveriges RIB anställda brandmän med anledning av nytt centralt
avtal RIB 17.
Annonsering av personal till RIB fokus Oskarström
Personalsituationen i O-ström sommaren 2017
Innehåll i förslag till verksamhetsförändringar.

Ärendets beredning
Förslag till beslut
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Dnr RN 2017/00041

Protokoll från Länsstyrelsens tillsyn över efterlevnad av LSO,
456-7002
Beslut

Räddningsnämnden beslutar uppdra år 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.
Ärendet

Enligt SFS 2003:778 lag om skydd mot olyckor ska länsstyrelsen utöva
tillsyn över efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor.
Länsstyrelsen genomförde 2016-11-28 tillsyns över Halmstad kommuns
efterlevnad av lagen.
I sitt sammanfattande utlåtande anser länsstyrelsen att räddningstjänsten i
Halmstad är välorganiserad och att kommunen i stort uppfyller
lagstiftningens krav.
Dock vill man framhålla vissa förbättringsåtgärder.
Årsrapporten för lärande av olyckor anser man vara mycket bra men anser
att underlaget med fördel kan nyttjas ytterligare genom att koppla dem till
risk- och sårbarhetsanalysen och handlingsprogrammet. På så sätt får
kommunen fram kopplingar mellan statistik på händelser och
sällanhändelser med förmåga.
Länsstyrelsen anser att Hallands sjukhus Halmstad och Krönleins bryggeri
AB är två verksamheter där det är väsentligt att det finns aktuella
insatsplaner.
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Halmstads kommun beskriver en bra övningsorganisation, men
Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla en övningsplan där bland
annat syfte, mål, prioriteringar tydligt framgår.
Förra tillsynens protokoll
I tillsynsprotokollet från förra tillsynen 2013-12-05 påtalades följande
förbättringsområden:
Räddningstjänstens tid till insats vid brand i bostad bör verbaliseras
tydligare för allmänheten.
Besvärshänvisning ska finnas med på all myndighetsutövning mot enskild.
Enligt 21 § Förvaltningslagen.
Oljeskyddsplanen bör uppdateras.
Arbetet med att åtgärda föregående tillsyns påpekande har genomförts och
skälen för är anmärkningarna är nu undanröjda.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång
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Dnr RN 2017/00002

Bokslut och årsredovisning
Beslut

Räddningsnämnden beslutar
att
fastställa nämndens bokslut för 2016,
att
begära att få ombudgetera 4 878 kkr av investeringsanslagen till
2017
att
godkänna verksamhetsberättelse och uppföljningsrapport
internkontroll för 2017
att
lägga bokslut och verksamhetsberättelse till handlingarna
Ärendet

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning antagna av
kommunfullmäktige framgår att det ska ske rapportering och uppföljning
av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda
budgeten.
Räddningschefens stab har sammanställt en rapport över förvaltningens
ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten.
Vid årets inledning fanns ett balanserat underskott med 649 kkr.
Driftbudgeten för 2016 redovisar exklusive kapitalkostnader ett negativt
resultat med -631 kkr. Den stora branden på Larsfrid industriområde
bidrog med kostnader på 132 kkr.
Driftresultatet på - 631 kkr föreslås att balansera till driftbudget 2017.
Investeringskontona visar vid årets slut på ett överskott med 4 878 kkr som
föreslås bli ombudgeterade till 2017. I denna summa ingår också inkomster
till följd av försäljning av fordon med 204 kkr. Av överskottet är 4 030 kkr
redan intecknade för en beställning med leverans första kvartalet 2017.
Ärendets beredning
Förslag till beslut
Justerandes signatur
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Dnr RN 2017/00036

Indexuppräkning av RN taxa för 2017
Beslut

Räddningsnämnden beslutar fastställa indexuppräknad taxa för
tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 samt
lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011, omfattande
perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
Räddningsnämnden beslutar fastställa indexuppräknad taxa gällande
tillståndshantering i enlighet med lagen, SFS 2010:1011, om brandfarliga
och explosiva varor.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa redovisad uppräkning av
räddningstjänstens prislista för tjänster.
Ärendet

Nya modeller för taxor utarbetades 2010 med anledning av att
lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor förnyades. Samtidigt
utfördes en översyn av taxan för tillsyn med grund i lagen om skydd mot
olyckor.
Båda taxorna antogs och fastställdes av kommunfullmäktige
2010-09-23 enligt KF § 88, KS 2010/315, respektive KF § 87, KS
2010/0316.
Räddningsnämnden äger rätt att, inför nytt kalenderår, höja den
grundläggande timkostnaden i taxorna. Statistiska Centralbyråns, SCB,
arbetskostnadsindex skall tillämpas.
Basmånad vid indexuppräkning är augusti året innan justering sker per den
första januari. Taxans första justering utfördes inför verksamhetsåret 2012.
2010 utgör basår för taxans införande.
Räddningschefen redovisar förslag till uppräknad taxa enligt
indexuppräkning av AKI och KPI augusti 2015 – augusti 2016.
AKI har för tjänstemän ökat med 2,5 % medan KPI ökat med 1,1 % under
perioden aug 2015 – aug 2016.
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Ärendets beredning
Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar fastställa indexuppräknad taxa för
tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 samt
lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011, omfattande
perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
Räddningsnämnden beslutar fastställa indexuppräknad taxa gällande
tillståndshantering i enlighet med lagen, SFS 2010:1011, om brandfarliga
och explosiva varor.
Räddningsnämnden beslutar att fastställa redovisad uppräkning av
räddningstjänstens prislista för tjänster.
Beslutsgång
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Dnr RN 2017/00049

Kontaktuppdrag för nämndens ledamöter 2017
Beslut

Räddningsnämnden beslutar att ledamöternas kontaktuppdrag ska fördelas
enligt förslag.
Ärendet

Räddningsnämndens ledamöter ska ges möjlighet att följa verksamheten
samtidigt som de ska vara invånarnas representanter in i nämndens arbete.
För att ledamöterna ska lära sig om räddningstjänsten och riskbilden i hela
kommunen tilldelas var och en ett område som är knutet till varje
brandstations förstahandsområde.
Uppdraget är att dels sätta sig in i bygdens specifika risktopografi med hjälp
av kårchefen på platsen, att bevaka invånarnas förväntan på
räddningstjänsten samt ta del i personalens förutsättningar att utföra sitt
uppdrag.
Detta kan göras genom dialog med invånarna vid evenemang i samhällena,
genom besök på objekt i området samt genom att följa respektive kårs
verksamhet.
Under perioden 2015 och 2016 har en fördelning funnits. För att skapa en
rotation och på grund av att flera ledamöter har kommit till genom att
tidigare har slutat i politiken är det aktuellt att göra en ny fördelning.
Ordförande redovisar förslag till fördelning enligt bilaga.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Beslutsgång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

