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RVB§242   
 

Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna, öppnar sammanträdet och företar upprop. Därefter följer en kort 
presentationsrunda av närvarande ledamöter och ersättare till förmån för förbundets nyanställda 
brandingenjörer Melissa Millbourn och Ann-Sophie Jakobsson. Dessa håller därefter en kort 
presentation av sig själva. Melissa kommer från Sölvesborg och Ann-Sophie från Helsingborg och 
båda har utbildats vid Lunds Tekniska Högskola och därefter genomfört Räddningstjänstutbildning 
för brandingenjörer vid SRVs skola i Revinge. Direktionen får en kort beskrivning av 
utbildningarna och hur kunskaperna omsätts i praktiken i det dagliga arbetet. 
 
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§243   
 
Föregående mötes protokoll 

Ordförande går kortfattat igenom protokoll från föregående möte. 

 
Lars Andersson begär ordet angående Mats Berglunds uppdrag i paragraf 240 i föregående mötes 
protokoll. Det framgår inte från vem detta uppdrag kom.  
Mats Berglund svarar att den ursprungliga idén kom från Räddningstjänsten men att det egentligen 
var Blekinge Väst som gav uppdraget.  
Mats Lindstén tillägger att frågan varit uppe i direktionen vid ett flertal tillfällen. Dels i diskussion 
2007 angående ett möjligt samarbete med administrationen i de båda kommunalförbunden och dels 
i samband med direktionens möte i oktober 2008 då den nu aktuella frågan togs upp.  
Lars Andersson anser att ärendet borde ha tagits upp som en egen punkt i dagordningen då det är ett 
viktigt ärende. 
 
 
Beslut 
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. 
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RVB§244   
 
Bokslut 2008 

Räddningschef Mats Berglund presenterar årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Årsredovisning 
bilades kallelse och original utskickas, efter godkännande av revisorerna, i mitten på mars. 
 
Av årsredovisningen framgår att kommunalförbundets resultat för 2008 har överträffat budget. 
Överskottet beror framför allt på fyra saker som sammantaget påverkat resultatet mer än man 
kunnat förutse.  

1. Intäkterna har, trots en minskning i besiktning av skyddsrum, överstigit budget med ca 400 
tkr. Främst har försäljning av tjänster blivit högre än budgeterat, men även utfallet på 
automatiska brandlarm ligger över budget (trots en minskning i antal jämfört med 
föregående år). 

2. Arbetskraftskostnaderna har blivit drygt 500 tkr lägre än budgeterat beroende på vakanser 
och långtidssjukskrivningar under året. 

3. Avskrivningskostnaderna har blivit ca 300 tkr lägre än budgeterat beroende på att två fordon 
ej har tagits i anspråk under året. 

4. Ränteintäkterna har blivit ca 250 tkr högre än budget beroende på att inköpen av 
ovanstående nämnda fordon har blivit senarelagda (pga förlängd leveranstid). 

 
Förbundet har fortsatt arbetet med att hålla ned kostnaderna för att stärka det egna kapitalet och stå 
väl rustat inför framtiden. Med anledning främst av att budgeterade tunga fordonsinvesteringar 
återigen har blivit framskjutna har förbundet tidigare än beräknat kunna uppnå sitt finansiella mål 
med ett eget kapital som uppgår till fem procent av intäkterna. Det är dock viktigt att se årets 
resultat i skenet av att kostnader för framflyttade investeringar kommer att slå igenom under åren 
som kommer. Redan under 2009 väntas tre fordon levereras vilket kommer att bli en påfrestning 
både på förbundets likviditet såväl som på ränte- och avskrivningskostnader.  
 

Lars Andersson frågar hur det ser ut med automatiska brandlarm på skolorna i förbundet då det har 
framkommit att en del skolor i landet väljer bort detta.  
Mats Berglund och Magnus Kärvhag svarar att flera säkert låter bli pga hög installationskostnad och 
kostnaden för falska larm. Det är mycket allvarligt och det rör sig om stora investeringar för att 
bygga upp en skola igen. I västra Blekinge har dock majoriteten av skolorna automatiska brandlarm. 
 
Nelly Alvarsson frågar om konsultkostnader som ökat 2008 jämfört med tidigare år.  
Mats Berglund och Anna Johansson svarar att det ingår, förutom revisionskostnader, kostnader för 
direktionsprocessen (ca 50 tkr) samt ökade it- och datakostnader i samband med serverbyten, 
serverreparationer och upprensning i två av förbundets ledningscentraler etc. 
 
Resterande diskussion berör § 250 och redovisas därför i samband med den paragrafen. 
 
Beslut 
Årsredovisningen godkännes, originalet undertecknas och lämnas till revisorerna för granskning. 
Årets överskott läggs till det egna kapitalet. 
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RVB§245   
 
 
Tillsynsprogram för förebyggande verksamhet 2009 
Ställföreträdande räddningschef Magnus Kärvhag föredrar ärendet. Tillsynsprogram bilades 
kallelsen och kommer att finnas tillgängligt på Räddningstjänstens hemsida när protokollet har 
justerats. 
Tillsynsprogrammet för 2009 fokuserar på radhus. Under föregående år inträffade en större 
radhusbrand i Asarum och förbundet vill därför undersöka hur det ser ut med brandsäkerheten inom 
denna byggnadsform. Det är nytt och lite ovanligt att göra tillsyn i bostadhus, hemma hos 
medborgarna. Det finns ingen framtagen statistik, men en översiktlig inventering av radhus som 
brandingenjörerna har tagit fram uppskattar att vi har ca 50 radhusområden i förbundet. 
Inledningsvis väljer förbundet ut ett trettiotal radhus då vi inte vet hur omfattande tillsynerna blir. 
Vid behov kan tillsynerna fortsätta under 2010.  
Under 2009 skall även slutföras tillsyner på skolor från 2008 som inte kunde slutföras då vi fick en 
vakant brandingenjörstjänst. Dessutom skall riskanalyser från anläggningar med farlig verksamhet 
granskas och en dialog med anläggningsägarna föras. 
Tillägg från tidigare bilagt tillsynsprogram är övriga objekt, där räddningstjänsten kommer att göra 
tillsyner för att kunna lämna yttrande om godkänd brandsyn. Ett yttrande som kommunens 
alkoholhandläggare behöver i samband med sin hantering av serveringstillstånd. Det ger också en 
systematik i förbundets tillsyner.  
 
Per-Olov Larsen tycker det är välmotiverat med tillsyner av radhus men frågar vad följderna av 
tillsynerna skulle kunna bli, i form av sanktioner och liknande. De flesta fastigheter är väl godkända 
enligt de regler som gällde då de byggdes och vi bör vara försiktiga med hanteringen av ärendena. 
Det är viktigt att tillsynerna får en positiv verkan. 
Magnus Kärvhag ser inte några problem i detta och i vanliga fall brukar det bli bra dialoger med 
fastighetsägaren. Förbundet kan dock, om det är fara för liv, använda föreläggande kopplat till vite 
men det kan också röra sig om rent byggfusk och då går ärendet via byggnadsnämnden. Magnus 
föreslår att lägga till i tillsynsprogrammet att huvudsyftet med tillsynerna är information till 
fastighetsägarna samt att ha en kontinuerlig återrapportering till direktionen. 
Gert Gustavsson inflikar att det kanske också går att påverka fastighetsägarna att åtgärda ev. brister 
genom försäkringsbolagen.  
Inger Pilthammar frågar när det kom förändring i byggnormerna med sektionerade väggar etc. 
Mats Berglund svarar att det var någon gång i mitten av 1980-talet. Det är också viktigt att tänka på 
att detta är något som medborgaren själv inte styr över. Även om den enskilde tar ansvar för sin 
bostad påverkas man i detta fall av hur andra sköter sin bostad.  
Lars Andersson tycker det är bra att göra tillsyner och lämna rekommendationer. Det är säkert 
många fastighetsägare som inte vet hur det skall vara och vad konsekvenserna kan bli. 
 
Beslut 
Direktionen fastställer tillsynsprogram enligt förslag för förebyggande verksamhet samt att ta fram 
flerårsplan för tematillsyner. 
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RVB§246   
 
 
Informationsplan 2009 
Stf räddningschef Magnus Kärvhag föredrar ärendet. Informationsplan bilades kallelsen och 
kommer att finnas tillgängligt på Räddningstjänstens hemsida när protokollet har justerats.  
 
Informationen kommer under 2009 att fokusera på: 

- information i samband med radhustillsyn 
o materiel som lämnas vid tillsynen 
o direktutskick 
o publicering av materiel på hemsidan 

- skogs- och markbränder 
o brandriskprognos på hemsidan 
o information om eldning utomhus och allemansrätt 

- kontinuerlig uppdatering av hemsidan 
 
Per-Olov Larsen kommenterar att hemsidan är bra. 
 
 
Beslut 
Direktionen fastställer framlagd informationsplan. 
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RVB§247   
 
 
Policy, reglemente och arbetsordning 
 
Räddningschefen föredrar ärendet. Förbundet har tillsammans med revisionen gått igenom samtliga 
upprättade policys och reglementen. Arbetet kommer att fortlöpa kontinuerligt inom förbundet. För 
att få genomarbetade och aktuella riktlinjer, policys och reglementen föreslås följande nivåer, att 
successivt fasas in under innevarande mandatperiod: 
Reglemente – beslutas av direktionen 
Policy – beslutas av räddningschefen 
Riktlinjer – beslutas av annan anställd med eget ansvarsområde.  
 
I övrigt föreslås att förbundets samtliga reglementen tas upp i direktionen för översyn och eventuell 
revidering minst en gång per mandatperiod.  
 
Följande handlingar är har varit föremål för uppdatering och bilades kallelse: 
• Attestreglemente, som är förtydligat med tillämpningsanvisningar 
• Delegationsordning, med tydligare definition av delegering kontra verkställighet, dvs det som 
ingår i tjänstemännens yrkesutövning. En förändring är också att delegering enligt LSO och LSE 
görs till räddningschef med stf räddningschef som ersättare. Vidaredelegering sker därefter, i 
enlighet med delegationsordningen, till övriga berättigade inom förbundet enligt en förteckning på 
kansliet. Denna separata namnförteckning blir då enklare att uppdatera. 
 
Följande handlingar är nya och bilades kallelse: 
• Arbetsordning för direktionen 

o I § 1 understryks vikten av kontinuerlig dialog mellan medlemskommunernas 
politiska ledning och förbundets ordföranden samt vice ordförandena.  

o 1 § 6 beskrivs ledamots och ersättares ansvar att meddela förbundets kansli om man 
får förhinder att närvara på mötet. Dessutom ansvarar denna för att kalla in ersättare 
till möte.  

Bengt-Åke kommenterar att kansliet skulle kunna hjälpa till med att kalla in ersättare. 
Mats Berglund svarar att det kan fungera så rent praktiskt men att det är bra att definiera 
vems ansvar det är att kalla in ersättare. 

• Medelsplaceringsreglemente 
• Reglemente för intern kontroll 
 
 
Beslut 
Direktionen fastställer attestreglemente, delegationsordning, arbetsordning, medelsplacerings-
reglemente och reglemente för intern kontroll. Beslutas även att revidera samtliga reglementen 
minst en gång per mandatperiod. 
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RVB§248   
 
 
Sotningstaxa  
 
Bakgrund till ärende och framlagt förslag redovisas i utskickad kallelse.  
Mats Lindstén har fått sanktionerat från Karlshamns kommun att frysa eller sänka sotningstaxan. 
Hans ståndpunkt är dock att taxan borde vara jämställd i hela förbundet. 
 
Räddningschef Mats Berglund har i kallelsen framlagt förslag om en sänkning av taxan med i 
storleksordningen tio procent. Detta mot bakgrund av att den kommunala sotningen i Karlshamns 
kommun under de senaste tio åren har lämnat betydande överskott efter att samtliga kostnader (inkl. 
avskrivningar) har beaktats. Detta faktum har även intresserat revisorerna i Karlshamns kommun då 
verksamheten även enligt dem gått med för stora överskott i förhållande till bruttoomsättningen sett 
under nämnda tioårsperiod.  
 
Förslag till beslut utifrån materiel som bilades kallelse: Avtalen med Sölvesborgs sotningsdistrikt 
gällande Mjällbydistriktet och avtalet med Olofströms sotningsdistrikt gällande Olofströms 
kommun sägs upp med omedelbar verkan. En upphandling av ny entreprenör påbörjas alternativt en 
kommunalisering av verksamheten beslutas. Upphandlingen/kommunaliseringen skall gälla hela 
Karlshamn och Olofströms kommuner samt Mjällbydistriktet. 
 
Nelly Alvarsson tycker inte att det framgår i § 240 ur protokoll från direktionens decembermöte att 
Mats Berglund fick i uppdrag att sänka taxan. Hon anser vidare att direktionen inte erhållit 
kompletta handlingar till dagens möte samt att framlagt förslag går ut på att kommunalisera 
verksamheten och inte att sänka taxan.  
Mats Berglund svarar att alla handlingar han har erhållit från skorstensfejarmästarna har bilagts 
kallelsen. Han poängterar också att presenterat förslag går ut på att antingen göra en ny upphandling 
eller kommunalisera. 
Nelly Alvarsson säger att entreprenörer i både Sölvesborg och Olofström bedriver bra verksamhet 
medan kompetensen i Karlshamn inte är bra. T ex har man från Sölvesborg lånat ut utbildad 
personal till Karlshamns kommun. Nelly Alvarsson föreslår att: 

- inte sänka taxan 
- inte kommunalisera 
- utveckla brandskyddskompetensen i alla tre kommunerna 

Lars Andersson håller med och påpekar att personalen i Olofström och Sölvesborg är bättre 
utbildade. En sådan utbildning kostar ca 150 tkr plus förlorad arbetsförtjänst, dvs ca 350 tkr / tjänst.  
Mats Berglund svarar att utbildningskostnaden, som är en engångskostnad, är inbakad i taxan. Detta 
oavsett om verksamheten bedrivs av entreprenör eller kommun. 
Per-Olov Larsen förklarar att han har pratat med sotarmästarna i Sölvesborg och erhållit dokument 
från dem. Där finns tre punkter/påståenden som Per-Olov tycker borde utredas närmare: 

- Brandskyddskontrollerna i Karlshamns kommun bör följas upp, det påstås att dessa inte 
utförs som de skall 

- Karlshamns sotare har utöver ordinarie arbetsuppgifter samarbete med Länsförsäkringar där 
man får extra betalt (ej lagstadgad verksamhet). Ligger detta i resultatet blir det missvisande. 
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- skorstensfejarmästarna i Sölvesborg (och Olofström) är beredda att göra en omräkning av 
grundavgifterna. 

Dessutom säger sotarmästaren i Sölvesborg att han har ett par procent lägre avkastning än de sex 
procent som är tillåtet.  
Per-Olov Larsen noterar också att han inte har tagit emot några klagomål på sotarna från kommun-
invånarna. 
Mats Berglund svarar att samarbetet med Länsförsäkringar endast har pågått ett par år medan den 
ekonomiska uppföljningen för Karlshamns sotningsverksamhet som ligger till grund för förslaget 
sträcker sig tio år tillbaka. I Olofström säger dessutom sotaren att sotning/brandskydd är ca 47 
procent av försäljningen medan annat står för majoriteten, dvs 53 procent.  
Mats Berglund kommenterar även påståendet att Sölvesborg och Olofströms entrepenörer skulle 
sköta brandskyddskontrollerna bättre än Karlshamns kommun. Detta borde väl leda till att 
Sölvesborg och Olofström skulle ha ännu bättre resultat än Karlshamn? Det är svårt att jämföra den 
ekonomiska redovisningen mellan två entreprenörer och en kommun. Entreprenörernas bokslut 
visar inga övervinster men det är svårt att utröna vad som ingår bland kostnaderna, jämfört med 
Karlshamns kostnader där det t ex går att utläsa stora kostnader för administration. Om det 
kommunala går med så stor vinst på tio år borde detsamma rimligtvis gälla entreprenörerna. Mats 
Berglund har tillsammans med Magnus Kärvhag varit runt i flera olika sotningsdistrikt och i stort 
arbetar alla på samma sätt. 
 
Lars Andersson frågar om Räddningstjänsten sätter kriterierna för vad sotaren skall göra. Vad vill vi 
att de skall göra i de tre kommunerna? 
Mats Berglund svarar att sotning och brandskyddskontroll definieras i lag, däremot har 
kommunerna lagt ut tillsyn och fastställande av sotningstaxa på förbundet. 
 
Per-Olov Larsen anser att det påstås för många saker i detta ärende och att det är viktigt att få svar 
på frågorna. Han hänvisar till de tre punkter han tog upp tidigare och förslår att de utreds. 
 
Olle Olsson håller med Per-Olov Larsen. 
 
Bengt-Åke Karlsson undrar varför Karlshamns kommuns revisorer inte har haft synpunkter även på 
sotarnas tilläggsverksamhet istället för att fokusera enbart på resultatet. 
 
Nelly Alvarsson upprepar sitt förslag men Per-Olov Larsen tycker inte att direktionen skall besluta 
om att inte sänka taxan.  
 
Mats Berglund påminner om att enligt avtal med skorstensfejarmästarna så räknas sotningstaxan 
upp per automatik den 1 april varje år enligt sotningsindex. Sotningsindex, som är framtaget av 
SKL och skorstensfejarmästarna, består till ca 80 procent av löneutveckling och till ca 20 procent av 
inflation.  
 
Beslut 
Direktionen beslutar att återremittera ärendet enligt Per-Olov Larsens förslag. 
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RVB§249   
 
 
Personalsituation 
 
Aktuell situation med varslade deltidsbrandmän 
Mats Berglund och Magnus Kärvhag har haft möte med Olofströms kommun och lokala företag 
angående situationen med varslade deltidsbrandmän som kan få stora konsekvenser för 
räddningstjänsten. Mötet mynnade bl a ut i att Mats Berglund och Magnus Kärvhag skall besöka 
lokala företag i Olofström för att informera de anställda om hur det är att arbeta som deltidsbrand-
man. Ett besök på Safeman har redan hunnits med. 
 
Rekrytering av deltidsbrandmän 
Parallellt med ovanstående har förbundet haft en annons ute för nyrekrytering av deltidsbrandmän. 
Ansökningstiden gick ut 12 februari och vi har i dagsläget ca 36 ansökningar, varav ca hälften är till 
Karlshamn men det är relativt bra spridning till de övriga stationerna också. Tester kommer att ske 
nästa vecka och utbildning är planerad till vecka 19-20.  
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB§250   
 
Räddningschefen informerar 
 
Presidiets möte med Miljöförbundet Blekinge Väst och Blekinge Väst den 26 januari. 
 
Per-Olov Larsen frågar om det är samma konsult som anlitats av förbundet som kommer att anlitas 
för utredning av Miljöförbundet Blekinge Väst samt utredning av en möjlig samverkan mellan 
Miljöförbundet Blekinge Väst och Räddningstjänsten Västra Blekinge. Mats Berglund svarar att så 
är fallet.  
Lars Andersson påpekar återigen att denna punkt borde vara en egen punkt på dagordningen och att 
beslut om kostnaden för utredning som berör en möjlig samverkan mellan kommunalförbunden bör 
fattas i direktionen. Lars förordar att direktionen beslutar att förbundet inte skall stå för denna 
kostnad. 
 
Per-Olov Larsen frågar om det är något beslut taget i medlemskommunerna efter mötet med 
Blekinge Väst den 26 januari. 
Mats Berglund svarar att Karlshamns kommundirektör har satts som ansvarig för båda 
utredningarna och att det finns underlag för utredningar som Öhrlings har tagit fram till 
kommunalråden. 
Mats Lindsten säger att Karlshamns kommundirektör har presenterat de båda utredningsunderlagen 
i kommunstyrelsen som har fattat beslut om dessa. Detta borde ha skett även i Olofström och 
Sölvesborgs kommunstyrelser. 
Bengt-Åke Karlsson menar att eftersom Blekinge Väst inte har någon beslutanderätt och 
principiella frågor måste ha ett formellt beslut måste uppdraget tas i samtliga kommuner eller i 
direktionen. 
Carl-Eric Birgersson kompletterar och beskriver Blekinge Väst som ett samrådsorgan som endast 
kan skicka informella signaler till respektive kommuner och förbund.  
Lars Andersson menar att Räddningstjänsten inte borde ta kostnaden för utredningen. 
Per-Olov Larsen anser att det inte är någon central fråga om utredningen bekostas av förbundet eller 
kommunerna då det i slutändan handlar om samma skattemedel. Och en bred politisk majoritet 
förefaller vara för att utredningen genomförs. Däremot tycker Per-Olov att kostnaden för 
utredningen är hög och att förbundet borde anlita en konsult i närområdet till en lägre kostnad. 
Föreslås att direktionen beslutar om att Räddningstjänsten bekostar utredning enligt förslag från 
Blekinge Väst. 
 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att stå för kostnader för utredning av samverkan med Miljöförbundet Blekinge 
Väst enligt förslag från Blekinge Väst. Lars Andersson, Nelly Alvarsson och Gert Gustavsson 
reserverar sig mot beslutet. 
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Mats Berglund informerar att SOS Alarm AB:s styrelse kommer på besök den 8 maj för att hålla sitt 
möte hos oss. 


