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RVB§252   
 

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 Nelly Alvarsson till justeringskvinna och protokollet sändes till henne 
för justering. 
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RVB§253   
 
Föregående mötes protokoll 

Ordförande går kortfattat igenom protokoll från föregående möte. 

 
 
Beslut 
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. 
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RVB§254   
 
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 mars 2009 helår t o m mar t o m mar sering t o m mar mot
 tkr budget
Verksamhetens intäkter 4 400 1 100 671 671 -429
Verksamhetens kostnader -44 709 -11 177 -11 374 -11 374 -197
Avskrivningar -3 015 -754 -572 -572 182
Verksamhetens nettokostnader -43 324 -10 831 -11 275 0 -11 275 -444

Medlemsbidrag Räddningstjänst 42 163 10 541 10 541 10 541 0
Medlemsbidrag Krissamordning 1 863 466 466 466 0
Finansiella intäkter 12 3 0 0 -3
Finansiella kostnader -555 -139 -125 -125 14
Resultat före extraordinära poster 159 40 -859 466 -393 -433

Årets resultat 159 40 -859 466 -393 -433

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 mar 09 Utfall 08 Kostnadsfördelning % av totalt
Brandlarm, st 40 196 Arbetskraft -8 919 78,42%
Räddningslarm, st 48 136 Hyror -1 114 9,79%
Automamatlarm, ej brand 37 244 Övrigt -1 341 11,79%
Övrigt 27 108 -11 374 100,00%
Totalt 152 684

Antal faktiska larmtimmar: 837 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 mars 2009 helår t o m mar t o m mar sering t o m mar
 tkr
Direktion och ledning -1 744 -436 -358 -358
Revision -95 -24 -6 -6
Gemensamma kostnader -2 588 -647 -316 -316
Förebyggande räddningstjänst 235 59 -305 -305
Operativ räddningstjänst -37 848 -9 462 -10 098 -10 098
Krissamordning 36 9 -317 466 149
Medlemsbidrag 42 163 10 541 10 541 10 541
SUMMA 159 40 -859 466 -393

Avskrivningar är mindre än budget beroende på att budgeterade större investeringar sker senare än 
budgeterat.

 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB§255   
 
Organisationsöversyn 
 

Räddningschefen redovisar pågående projekt/utredning avseende utformning av framtida 
utryckningsorganisation och modernisering av förbundets operativa enheter. Inledningsvis hade 
projektet ingen ekonomisk vinkling men i och med det ekonomiska läget i medlemskommunerna 
blir detta också en viktig del av projektet. Det gäller för förbundet att utröna hur utrycknings-
organisationen skall kunna formeras så effektivt som möjligt utifrån de behov som finns i 
förbundet. Flera frågor och förslag till möjliga lösningar kommer att utredas och presenteras.  
 
Under hösten kommer ett försök med FIP (Första Insats Person) att ske i Sölvesborg i linje med 
utredningen. Dels för att utvärdera fördelar med att få en person snabbt på skadeplatsen och dels för 
att det just nu finns bemanningssvårigheter i Sölvesborg. 
 
Per-Olov Larsen inflikar att det är klokt och intressant med denna utredning och att det är bra om 
det innefattar en ekonomisk kalkyl utifrån olika scenario. Mats Berglund svarar att det inkluderas. 
 
Mats Lindstén kommenterar att det också är viktigt att titta på förbundets investeringsbudget i 
samband med utredningen då det kan innebära förändringar i antal fordon som behövs. Det är även 
bra att beakta olika samarbetsmöjligheter med andra förbund eller organisationer. 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 
KOMMUNALFÖRBUND 

     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

   

DIREKTION Sammanträdesdatum  

 2009-04-22  
   Sida 6  

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
RVB§256   
 
Brandstationen i Karlshamn 

Räddningschefen presenterar diskussion som förs med Karlshamns kommun angående brand-
stationen. Byggnaden invigdes 1970 och är nu i behov av omfattande renovering.  

Dessutom är fordonen nu för tiden betydligt högre och går inte längre in i tvätthall eller verkstad 
och endast med minsta möjliga marginal in i vagnhallen. I och med att organisationen har förändrats 
sedan byggnaden uppfördes och numera är ett förbund med tre kommuner har även behov av 
kontorslokaler ökat. 

Mats Berglund har inlett en diskussion med fastighetskontoret i Karlshamns kommun avseende 
renovering av fastigheten kontra om/tillbyggnad eller nybyggnad. Fastighetskontoret lyfte frågan 
om ett ev. återköp av fastigheten från kommunen till förbundet. 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB§257   
 
Sotningstaxa 

Enligt avtal som tecknades 2003 höjs sotningstaxan med ett sotningsindex från den 1/4 varje år. 
Sotningsindex består av en del löneökning (ca 80 %) och en del inflationsökning (ca 20 %). Avtal 
om sotningsindex gäller tillsvidare. 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex 
enligt SKLs cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, gäller följande sotningsindex från 2009-04-01:  
3,14 procent. 
 
Räddningschefen presenterar förslag från ordförande att sotningstaxan för Karlshamns kommun 
sänks med två procent (efter ovanstående höjning) medan taxan för Sölvesborg och Olofströms 
kommuner följer sotningsindex. 
 
Per-Olov Larsen kommenterar att han har fått samtal från medborgare som haft synpunkter på 
sotningen i Sölvesborgs kommun. Han tycker det är viktigt att besvara de frågor han lade fram vid 
föregående möte som handlar om hur sotningsverksamheten sköts. Mats Berglund svarar att 
frågorna självklart skall besvaras men att det är ett stort arbete och därför inte kan presenteras förrän 
i höst. 
 
 
Beslut 
Sotningstaxan höjs i samtliga medlemskommuner med 3,14 procent från 1 april. Direktionen 
beslutar att sotningstaxan i Karlshamns kommun därefter sänks med 2 procent, att gälla från 1 juni 
2009. 
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RVB§258   
 
Samverkansutredning 

Öhrlings utredning avseende ev. samverkan med Miljöförbundet Blekinge Väst har inte presenterats 
för förbundet och vare sig räddningschef eller direktionens ordförande har någon ytterligare 
information i frågan för närvarande. 

Diskussion avseende IVPA-samverkan med Landstingen Blekinge. Nuvarande avtal löper över två 
år och under denna tid transfereras inga pengar. Efter avtalsperioden får utvärdering ske.   
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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Personalsituation 

Diskussion kring deltidsproblematiken i framför allt Olofström, där personalsituationen är orolig. 
Samtidigt som två nya deltidsbrandmän har rekryterats så är 5-6 deltidsbrandmän på väg att sluta. 
Mats Berglund presenterar översiktligt A-kassereglerna som för deltidbrandmännen kan innebära att 
A-kassan räcker i ca 11-13 månader beroende på hur ofta man har beredskap och hur mycket larm 
det blir. 
Lars-Håkan Svensson påpekar att den här utvecklingen kan gå fort och att det är viktigt att vara 
förberedd på vad som kan hända framöver och planera för hur man skall agera. De som är varslade 
kan få nya arbeten på annan ort och bli tvungna att sluta som deltidsbrandmän även tidigare än 
ovanstående 11-13 månader. 
 
En idé som diskuterats är en sk Poolia-lösning där heltidsbrandmän anställs och sedan hyrs ut till 
medlemskommunerna som vaktmästare etc. Detta förefaller dock vara en långsiktig lösning som 
inte löser det akuta problem som kan uppstå. 
 
Nelly Alvarsson inflikar att man skulle kunna lägga ut information på Olofströms kommuns 
hemsida, där finns möjlighet att lägga in nyheter direkt på startsidan.  
 
Mats Lindstén föreslår att Mats Berglund får i uppdrag att prata med personalcheferna i medlems-
kommunerna samt undersöka vad man kan publicera för information avseende deltidbrandmän på 
kommunernas hemsidor. 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna och beslutar enligt Mats 
Lindsténs förslag. 
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Räddningschefen informerar 

Ställföreträdande räddningschef informerar kring den påbörjade tillsynen av radhus. Projektet 
kommer att löpa hela året med tillsyner på ca 30 radhuslängor i förbundet. Magnus Kärvhag visar 
bilder från en fastighet som besökts där sektioneringen inte var utförd enligt rådande bestämmelser. 
I första läget kommer information att ges och diskussioner kommer att föras med fastighetsägaren. 

 
Räddningschef och controller har haft inledande samrådsmöte med ekonomicheferna i medlems-
kommunerna avseende budgetram för 2010. Det kan konstateras att kommunerna förväntar sig en 
lägre löneutveckling än vårt förslag och dessutom ser stora krav på besparingar för att klara 
kommunernas ekonomi framöver. I Karlshamns kommun föreslås t ex att efter uppräkning för löner 
och inflation göra en total anpassning på -2 procent. Vi måste förstås ta hänsyn till kommunernas 
tuffa situation och justera vår bedömning efter de signaler som vi fick från mötet. Samtidigt måste 
vi vara uppmärksamma på vad det innebär konkret för förbundet i form av verksamhets-
förändringar.  
Budgetmöte med Blekinge Väst kommer att äga rum den 25 maj och Mats Berglund efterfrågade 
riktlinjer från direktionen avseende rambudgeten och hur vi skall arbeta med frågan.  
 
Mats Lindstén anser att vi skall utgå från vad vi i förbundet behöver för att klara vårt uppdrag. 
Organisationsutredningen kommer att bli än mer viktig i detta sammanhang. Det är också viktigt att 
inte göra små neddragningar för att klara ekonomin tillfälligt utan att istället se på längre sikt.  
Mats Berglund poängterar att vi behöver långsiktighet i planeringen. Skär man ned på bemanningen 
vid några stationer för att klara det närmaste året och sen får ytterligare besparingskrav kanske en 
hel station måste läggas ned. Det kan få till följd att bemanningen måste ökas igen på vissa stationer 
och då hade det kanske varit bättre att lägga ned en station direkt? 
 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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Övriga frågor 

Räddningschefen informerar kring en framtida eventuell investering i RAKEL (Radio-
Kommunikation för Effektiv Ledning). I dagsläget används systemet av statliga myndigheter och 
enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är ett 40-tal räddningstjänster också inne 
eller på väg in i systemet. Det gamla radiosystemet kommer att fasas ut till 2011 och därefter skall 
samtliga myndigheter använda sig av RAKEL. För räddningstjänstens del innebär detta en 
investering på ca 1 Mkr, med en avskrivningstid på tio år. Utöver detta tillkommer driftskostnader 
på uppskattningsvis 500 tkr / år. 

 
Nästa möte är planerat till den 10 juni i Sölvesborg. Då flera aviserat att de inte kan närvara 
planeras mötet om till den 8 juni kl. 13.00 i Sölvesborg. 
 
Mats Lindstén gratulerar, å direktionens vägnar, räddningschefen på 50-årsdagen som inträffar 
innan nästkommande möte.  
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
 

 
 


