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Plats och tid kl 09.00-12.00 på golfrestaurangen i Sölvesborg 
   
Beslutande Mats Lindstén 
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Anita Martinsson 
 

Berith Gustavsson  
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Ej tjänstgörande ersättare Olle Olsson 
Bo Rösler 

 

   

Övriga närvarande Erik Aronsson 
Gunlög Kjerstensson 
Mats Berglund 
Lars-Håkan Svensson 
Per Enberg 
Anna Johansson 
 

Magnus Kärvhag 
Sandra Bohlin 
Lars Svensson 
Christer Björk 
Melker Svensson 
Bo Ringsö 

  
Justerare Gert Gustavsson 
   
Justeringens plats och tid  
  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Mats Berglund  
 Ordförande    

  Mats Lindstén   
 Justerare    
  Per-Olov Larsen   

     
  ANSLAG/BEVIS  
    
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
   
Organ Direktion 
   
Sammanträdesdatum 2009-12-16 
   
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  
Förvaringsplats för protokollet  
  
Underskrift    
 Mats Berglund 
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RVB § 285 

  

 

Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna, öppnar sammanträdet och företar upprop. Ordförande tillser att 
justeringsman utses samt tid och plats för justeringen. 
 
  
 
Beslut 
Direktionen beslutar att utse Per-Olov Larsen till justeringsman och protokollet sändes till honom 
för justering 
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RVB § 286 
 

Föregående mötes protokoll 

Ordförande går kortfattat igenom protokoll från föregående möte. 
 
 
 
Beslut 
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. 
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Ekonomisk uppdatering 

R E S U L T A T R Ä K N I N G Budget Budget Redovisat Periodi- Utfall Avvik.
 t o m nov 2009 helår t o m nov t o m nov sering t o m nov mot
 tkr budget
Verksamhetens intäkter 4 400 4 033 3 270 3 270 -763
Verksamhetens kostnader -44 709 -40 983 -38 165 -38 165 2 818
Avskrivningar -3 015 -2 764 -2 603 -2 603 161
Verksamhetens nettokostnader -43 324 -39 714 -37 498 -37 498 2 216

Medlemsbidrag Räddningstjänst 42 163 38 649 38 649 38 649 0
Medlemsbidrag Krissamordning 1 863 1 708 1 885 -157 1 728 20
Finansiella intäkter 12 11 0 0 -11
Finansiella kostnader -555 -509 -50 -50 459
Resultat före extraordinära poster 159 146 2 986 -157 2 829 2 683

Årets resultat 159 146 2 986 -157 2 829 2 683

Periodisering har skett för medlemsbidrag avseende krissamordning som erhålls en gång per år.
Semesterlöneskuld bokas upp löpande varför den i början av året påverkar resultatet i större omfattning.
Pensionsavsättning och ränta på pensionsavsättning periodiseras löpande utifrån erhållen prognos från KPA.

Kommentar:

V E R K S A M H E T S T A L nov 09 Utfall 08 Kostnadsfördelning % av totalt
Brandlarm, st 171 196 Arbetskraft -28 479 74,62%
Räddningslarm, st 146 136 Hyror -3 421 8,96%
Automamatlarm, ej brand 188 244 Övrigt -6 265 16,42%
Övrigt 174 108 -38 165 100,00%
Totalt 679 684

Antal faktiska larmtimmar: 4 369 4 836

D R I F T S R E D O V I S N I N G Budget Budget Redovisat Periodi- Utfall
 t o m nov 2009 helår t o m nov t o m nov sering t o m nov
 tkr
Direktion, ledning -1 744 -1 599 -1 272 -1 272
Revision -95 -87 -71 -71
Gemensamma kostnader -2 588 -2 372 -1 569 -1 569
Förebyggande räddningstjänst 235 215 -735 -735
Operativ räddningstjänst -37 848 -34 694 -32 270 -32 270
Krissamordning 36 33 254 -157 97
Medlemsbidrag 42 163 38 649 38 649 38 649
SUMMA 159 146 2 986 -157 2 829

Finansiella kostnader påverkas i hög grad av att pensionsskulden förväntas minska på helårsbasis.

 
 
Intäkterna är lägre än budgeterat vilket främst beror på färre automatlarm, färre utbildningar (p g a 
intern utbildning) samt lägre skyddsrumsintäkter. Inför framtiden får förbundet se över utvecklingen 
på intäktssidan. Vi strävar efter att hålla nere de falska automatiska brandlarmen och trenden går där 
åt rätt håll. Samtidigt innebär det lägre intäkter för förbundet. Utbildningssidan kommer att hämta 
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sig nästa år men där är å andra sidan utvecklingen med den nya konkurrenslagen viktig att förhålla 
sig till.   
Kostnadsminskningen jämfört med budget beror på förmodad förändring i pensionsskulden som 
skiljer sig markant mot prognosen. Avskrivningarna ligger ganska nära budget, dessa kan variera 
något jämfört med budget beroende på när investeringarna tas i anspråk. 
Finansiella poster är något osäkra än så länge då dessa till största del är avhängiga av förändringen i 
pensionsskulden.  
Sammantaget kan man konstatera att resultatet för helåret kommer att bli väsentligt över budget 
även om det troligen sjunker något utifrån utfallet per sista november. Detta beroende på att flera 
kostnader kommer sent på året.  
 
Avseende driftsredovisningen kan konstateras att för direktion och ledning saknas kostnad för 
utredningen som beställts via kommunerna från Öhrlings. För gemensamma kostnader märks bland 
annat att en assistenttjänst varit vakant under större delen av året. På förebyggande sidan märks att 
utbildningsintäkterna blivit lägre än budgeterat. Dessutom har båda nyanställda brandingenjörer 
bokats som tillhörande förebyggande, där egentligen en av dem borde höra till operativa 
verksamheten. Detta ses över till bokslutet. 
 
Gert Gustavsson frågar angående automatlarmen om dessa bara genererar intäkter och inga 
kostnader. Mats Berglund svarar att det är lite olika kostnader beroende på var i förbundet larmen 
uppstår. Där det är en deltidsstation som rycker ut blir kostnaderna större än vid en heltidsstation. 
 
Inger Pilthammar frågar hur ofta räddningstjänsten åker på sk lyfthjälp. Mats Berglund svarar att 
det är max 2 ggr / månad. 
 
Per-Olov Larsen frågar om hur sjukvårdslarmen (IVPA) regleras med landstinget rent ekonomiskt. 
Mats Berglund svarar att detta skall ses över tillsammans med landstinget efter den avtalade 
tvåårsperioden. Nu har det gått lite drygt ett år sedan starten. Mats Lindsten flikar in att landstinget 
har betalat för defibrillatorerna och utbildningen inledningsvis.  
 
Carl-Eric Birgersson frågar varför pensionsskulden förväntas minska. Mats Berglund svarar att det 
till största del beror på en medarbetare som har gått bort, men även på grund av förändrade 
pensionsavgångsåldrar och det allmänna ekonomiska läget 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB § 288 
 

Taxan 2010 

Föreslagen prislista bilades kallelse.  
 
Mats Berglund presenterar översiktligt taxeförslaget och beskriver hur rensningen har gått till, vi 
har tagit bort en del poster som aldrig, eller näst intill aldrig, används längre. Grundpriser såsom 
timersättning har räknats upp med 2 procent, vilket har sin grund i den förmodade löneökningen. I 
stort sett allt annat har räknats upp med 2 procent samt en prisjustering i vissa fall. medan flertalet 
priser, t ex pris för utbildning föreslås kvarstå i 2009 års prisnivå. Nivån för utbildningspriserna 
bedöms redan ligga relativt högt. 
 
Mats Berglund beskriver hur arbetet med utformningen av taxan behöver fortsätta under nästa år 
och lyfter frågan kring vilken försäljning som förbundet skall erbjuda. Försäljning av 
brandskyddsprodukter är relativt marginell och uppgår i runda tal till ca 20 tkr. Förbundet har 
därmed inte mycket förtjänst på denna del och frågan är om förbundet helt skulle avhålla sig från 
försäljning av t ex brandvarnare och brandsläckare. En aspekt är att vi inte får konkurrera ut andra 
alternativ vilket resulterar i att vi måste ta relativt höga priser.  
 
Mats Berglund informerar om ett brev som inkommit från Informationsbolaget avseende deras syn 
på konkurrenslagen. Innehållet går i princip ut på att räddningstjänsten vare sig skall eller bör syssla 
med utbildning. Däremot är bolaget berett att samarbeta med räddningstjänsten i dessa frågor.   
 
Mats Berglund presenterar även en utredning där man tittat på konkurrenslagen i skenet at Lagen 
om skydd mot olyckor (LSO). Vi är skyldiga att underlätta för medborgaren att följa lagen och 
utbildning skulle kunna vara ett sätt att underlätta.  
 
Lars-Håkan Svensson säger att det inte blir några prejudikat av ev. domar utan att alla 
räddningstjänster måste anmälas. Lars-Håkan Svensson tillägger också att som anställd känns det 
bra att kunna erbjuda försäljning av brandvarnare och brandsläckare om någon frågar.  
 
Inger Pilthammar tycker att det har att göra med att man har förtroende för räddningstjänsten och 
därför gärna köper brandskyddsprodukter därifrån.  
 
Mats Berglund framför att information och utbildning från räddningstjänsten har en stor fördel 
gentemot annan utbildning eftersom vi har ständigt uppdaterad praktisk erfarenhet samtidigt som 
teoretisk kunskap. 
 
Mats Berglund frågar hur direktionen anser att förbundet skall hantera försäljningsfrågorna och 
gränsdragningsproblematiken. Mats Lindsten föreslår att direktionen fastställer föreslagen taxa och 
att Mats Berglund bevakar och arbetar vidare med frågeställningarna under nästa år.  
 
Beslut 

Direktionen fastställer taxa för 2010 enligt framlagt förslag 
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RVB § 289 
 

Tillsynsprogram 2010 

Stf räddningschef presenterar plan för tillsynsverksamheten 2010. Bilades kallelse.   
 
Tematillsyner har skett med stor framgång sedan nya lagen om skydd mot olyckor kom 2004. Nya 
teman är planerade för 2010 även om en del återstår från tidigare år.  
 

• Tillsyn på medelstora företag, med vilket avses företag med mer än 50 anställda t ex IFÖ, 
AAK, Södra Cell, ABU, EBP, Safeman, Volvo, TitanX. 

• Tillsyn på inbyggda flerbilsgarage, detta då det har varit en del bränder i sådana garage samt 
den ökade förekomsten av gasbilar. Det handlar om ca 20 stycken flerbilsgarage runt om i 
förbundet. 

• Tillsyn på anläggningar med farlig verksamhet, här finns ca 15 stycken sådana anläggningar.  
 
Mats Lindsten frågar angående ärendet Walhalla. Magnus Kärvhag svarar att vi ännu inte hört något 
från länsrätten där ärendet ligger nu.  
 
 
Beslut 

Direktionen fastställer tillsynsprogrammet 2010 enligt framlagt förslag.   
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RVB § 290 
 

Informationsplan 2010 

Stf räddningschefen presenterar informationsplan för 2010. Bifogas kallelsen. 
 

• Informationsverksamhet 
o Tänk efter före 

Stort projekt där det t ex ingår att räddningstjänsten skall ut mer i bostadsområden. Vi 
har redan inlett detta projekt med positivt resultat. En fråga i sammanhanget är 
huruvida vi skall erbjuda produkter eller inte. Inledningsvis har vi valt att inte erbjuda 
någon försäljning för att det inte skall missuppfattas. Vår ambition är att vara 
behjälpliga med information 
I projektet ligger att vi skall göra en tydlig plan för hur och när vi går ut med 
information  

 
Inger Pilthammar frågar om det inte kan vara bra att sälja, när räddningstjänsten t ex kommer hem 
till en äldre kommuninvånare och informerar om brandsläckare så kanske han/hon frågar om vi har 
någon att sälja. Det beror ju på hur man säger det. 
Per-Olov Larsen inflikar att i Kristianstad har räddningstjänsten stått utanför stormarknaderna och 
informerat.  

 
o Information till butiksinnehavare 

Behov av information uppmärksammades t ex då det i samband med den nya 
influensan köptes mängder med handsprit som räknas som en klass ett vara. Det kan 
också vara i samband med grillsäsongen.  

 
• Utveckling och uppdatering av hemsida 
• Information till mindre företag 

  
 
 
Beslut 

Direktionen fastställer informationsplan för 2010 enligt framlagt förslag.   
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RVB § 291 
 

Personalinformation 

Mats Berglund fick av direktionen i uppdrag att omorganisera enligt direktiv med en man mindre på 
deltidsstationerna i Sölvesborg respektive Olofström. 
Förhandlingar har påbörjats och turordningslistor tagits fram. När organisationen blir minskad är 
det viktigt att alla kan rökdyka och nu går vi igenom för att se om vi kan göra något för de som inte 
kan rökdyka. Ev. rehabiliteringsplaner för att klara fystesterna kan bli aktuella, medan andra får bli 
reserv. Reservstyrkan får fortsatt vara med på övningar och hålla uppe kompetensen men har ej 
beredskap.  
 
 
Beslut 

Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna.   
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RVB § 292 
 
Utdelning av hedersgåva 

Räddningstjänsten vill uppmärksamma följande medarbetare som har uppnått 25 år i tjänst: 
 
Lars Svensson Mjällby anställdes 1984 
Christer Björk Mjällby anställdes 1984 
Melker Svensson Kyrkhult anställdes 1983  
Bo Ringsö   Karlshamn anställdes 1983 
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RVB § 293 
 

Övriga frågor 

Beslutade mötesdatum för 2010: 
• 24 februari – årsbokslut 
• 5 maj 
• 15 september – delårsbokslut 
• 27 oktober – budget 
• 15 december 

 
Blekinge Väst 
Mats Lindsten tar upp frågan om relationen med Blekinge Väst som aktualiserats i några 
tidningsartiklar i Sydöstran och BLT de senaste dagarna. Frågan är hur direktionen skall förhålla 
Mats Lindsten har också fått ta del av det bildspel som Öhrlings har presenterat för Blekinge Väst 
avseende utredningen om en ev samverkan mellan Miljöförbundet Blekinge Väst och 
Räddningstjänsten. 
Mats Berglund drar kort historiken. För ca tre år sedan tog räddningstjänsten upp frågan vem som 
beslutar om t ex budget. Då var tanken att vi skulle analysera vem som gör vad och 
räddningstjänsten kopplade in Mats Carlström, en konsult från Öhrlings.  
Mats Lindsten flikar in att Blekinge Väst flaggade för en stor neddragning och att räddningstjänsten 
då funderade kring en sammanslagning eller samarbete för att spara. Medlemskommunerna ville att 
vi skulle spara och dra ned på verksamheten istället. 
 
Mats Berglund fortsätter historiken med att det hela mynnade ut i tre utredningar: 

1. Utredning hur relationen skulle se ut mellan medlemskommunerna, direktionen och 
Blekinge Väst. Förslaget blev att direktionen skall fatta besluten med förankring av mål och 
visioner i Blekinge Väst. Dock fattades inget beslut i frågan. 

2. Utredning av synergier mellan Miljöförbundet Blekinge Väst och Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 

3. Utredning Miljöförbundet Blekinge Väst 
När Öhrlings presenterade utredning nummer två för Blekinge Väst aktualiseras fråga nummer ett 
igen. Ingen från räddningstjänsten har fått någon utredning presenterat för sig, detta har bara skett i 
Blekinge Väst. 
 
Utifrån erhållet bildspel kan nu konstateras att Öhrlings föreslår tre alternativ i sin utredning: 

a. Blekinge Väst formerar sig och. Endast få möten: budget, delår, helår. Myndighetsnämnd 
som sköter löpande ärenden. Räddning och miljö slås ihop. 

b. Blekinge Väst blir direktion. Myndighetsnämnd räddning, myndighetsnämnd miljö. 
Separata delar. 

c. Blekinge Väst inofficiellt samarbetsorgan (som idag). Direktioner för räddning och miljö ser 
ut som idag.  

Mats Berglund och Mats Lindstén har båda varit kallade till Blekinge Väst i andra frågor och har 
inte informerats om detta. Senaste mötet behandlades de olika alternativen i Blekinge Väst och 
därefter var det uppe i respektive kommun – därav tidningsartiklarna. 
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Mats Lindsten vill informera direktionen, särskilt viktigt då det har beslutats att Räddningstjänsten 
skall stå för kostnaden för utredningen.  Vice ordföranden Nelly Alvarsson och Per-Olov Larsen har 
båda erhållit presentationsmaterialet i sina respektive kommuner. Ingen annan i direktionen har fått 
del i denna. 
 
Blekinge Väst har möte den 16 december på eftermiddagen och Mats Berglund är kallad för att 
redovisa om den nya säkerhetsorganisationen. Ingen från presidiet är kallad till mötet. 
 
Direktionen diskuterar vad Blekinge Väst är och hur samarbetet mellan medlemskommuner och 
direktionen borde fungera. I dagsläget får Mats Berglund informera i fem forum: hos de tre 
medlemskommunerna, till Blekinge Väst och till direktionen.  
Mats Lindstén påpekar att eftersom kommunalförbundet räknas som en egen kommun måste 
besluten kunna tas här. Per-Olov Larsen säger att från början skulle väl Blekinge Väst fungera som 
ett samråd mellan kommunerna så att förbundet skulle få ett enhetligt beslut. Mats Lindstén tycker 
att Mats Berglund skall få med sig en del av kommentarerna till mötet med Blekinge Väst. Carl-
Eric Birgersson framför att han anser det vara en politisk diskussion och menar därför att han kan 
framföra det. 
 
Bildspel 
Mats Berglund och Magnus Kärvhag går igenom ett bildspel över det gångna året. 
 
Inger Pilthammar frågar om fystestet vid anställning. Magnus Kärvhag svarar att det gäller rullband 
i 6 min (+ uppvärmning), 8 graders lutning med full utrustning, 250 W arbetsbelastning. Höjdrädsla 
och klaustrufobi testas också. 
 
Sandra Bohlin, förbundets nya HR-specialist, presenterar sig kort. Hon kommer från Karlskrona 
och har varit anställd i förbundet på halvtid sedan 1 oktober. Hon arbetar halvtid hos landstinget 
som personalspecialist. Tidigare har Sandra bl a arbetat på Kockums, Flextronic och som 
rekryterare på Arbetsförmedlingen.  
 
Mats Lindsten tackar direktionen för arbetet under det gångna året och Per-Olov Larsen tackar Mats 
Lindstén å direktionens vägnar. 
 
 


