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RVB§262   
 

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 Bengt-Åke Karlsson till justeringsman och protokollet sändes hem till 
honom för justering.
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RVB§263   
 
Föregående mötes protokoll 

Ordförande går kortfattat igenom protokoll från föregående möte. 
 

 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB§264   
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 april 2009 helår t o m apr t o m apr sering t o m apr mot
 tkr budget
Verksamhetens intäkter 4 400 1 467 1 139 1 139 -328
Verksamhetens kostnader -44 709 -14 903 -14 917 -14 917 -14
Avskrivningar -3 015 -1 005 -763 -763 242
Verksamhetens nettokostnader -43 324 -14 441 -14 541 0 -14 541 -100

Medlemsbidrag Räddningstjänst 42 163 14 054 14 054 14 054 0
Medlemsbidrag Krissamordning 1 863 621 621 621 0
Finansiella intäkter 12 4 0 0 -4
Finansiella kostnader -555 -185 -130 -130 55
Resultat före extraordinära poster 159 53 -617 621 4 -49

Årets resultat 159 53 -617 621 4 -49

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 apr 09 Utfall 08 Kostnadsfördelning % av totalt
Brandlarm, st 85 196 Arbetskraft -11 555 77,46%
Räddningslarm, st 78 136 Hyror -1 413 9,47%
Automamatlarm, ej brand 62 244 Övrigt -1 949 13,07%
Övrigt 50 108 -14 917 100,00%
Totalt 275 684

Antal faktiska larmtimmar: 1 731 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 april 2009 helår t o m apr t o m apr sering t o m apr
 tkr
Direktion, ledning -1 744 -581 -562 -562
Revision -95 -32 -8 -8
Gemensamma kostnader -2 588 -863 -622 -622
Förebyggande räddningstjänst 235 78 -405 -405
Operativ räddningstjänst -37 848 -12 616 -12 553 -12 553
Krissamordning 36 12 -521 621 100
Medlemsbidrag 42 163 14 054 14 054 14 054
SUMMA 159 53 -617 621 4

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

 
Räddningschefen föredrar den ekonomiska uppdateringen. I dagsläget ser det ut som att förbundet 
kommer att följa budgeten på helårsbasis. Noterbart är att automatiska brandlarm har minskat 
jämfört med föregående år. Detta är i linje med förbundets arbete men innebär också minskade 
intäkter. 
  

Beslut 

Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB§265   
 
Rambudget 2010 

Räddningchefen presenterar ursprungligt rambudgetförslag (se nedan) samt presenterar förändringar 
i budgetförslaget. Diskussioner har förts kring en budgetminskning om två procent. 
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Räddningschef Mats Berglund rapporterar från budgetsamråd med Blekinge Väst 25 maj och visar 
det bildspel som presenterades på detta möte. Framtida utmaningar för räddningstjänsten inkluderar: 

 RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) som finns med i investeringsplanen 
för 2011. Servicen på nuvarande radiosystem kommer att minska från och med 2011 och vi 
kommer att bli tvungna att byta system, frågan är bara när i tiden. 

 Brandstationen i Karlshamn som dels är i behov av renovering och dels har blivit för liten 
för verksamheten (både avseende fordons- och kontorsutrymme). 

 Deltidsrekrytering  
 Modernisering av utryckningsorganisationen 
 Konkurrenssituationen 

� Lagstiftning – kan komma att innebära att räddningstjänsten i framtiden inte kan 
bedriva brandutbildningar på samma sätt som idag. Då detta är en viktig del av 
förbundets egna intäkter kommer det att få stor betydelse för oss. 

� Finansiella läget 
� Självfinansieringsgrad 

 Automatiska brandlarm i egen regi 
 Samhällsutvecklingen 

 
Från Karlshamns kommun har föreslagits en anpassning på 2 procent vilket skulle innebära en total 
minskning i budgeten på drygt 900 tkr för 2010. Detta innebär att förbundet behöver vidta åtgärder i 
verksamheten och räddningschef Mats Berglund lyfter frågan om detta kommer att vara en 
engångsanpassning eller om vi kan vänta oss ytterligare neddragningar för 2011 och 2012. Det får 
betydelse då man skall besluta om vilka förändringar som skall göras i verksamheterna. Signalerna 
från kommunerna tycks vara att detta blir en engångsanpassning. 
 
Mats Berglund visar en förbundskarta med stationerna och bemanningen utmarkerade och 
diskuterar utifrån ett verksamhetsperspektiv hur olika förändringar påverkar förbundet. Handlar 
besparingen om 2 procent under 2010 skulle ett alternativ kunna vara att dra in två man i 
utryckningsorganisationen. Innebär besparingen däremot anpassningar även 2011 och 2012 handlar 
det kanske istället om en hel kår som påverkas.  
 
Per-Olov Larsen frågar om det går att jämföra något med andra förbund eller räddningstjänster 
avseende kostnader. Mats Berglund svarar att det finns ett nyckeltal som är kostnad per invånare 
men att detta inte är representativt då det finns kommuner med lika många invånare som har olika 
många och olika nya stationer. Detta gör det svårt att göra en relevant jämförelse. 
 
Lars Andersson frågar om det skulle gå att spara in på befälen på de mindre stationerna och låta 
befäl från andra stationer täcka upp när det behövs. Mats Berglund svarar att det måste finnas befäl 
vid utryckningar och att flexibiliteten blir lidande om man samordnar dessa. 
 
Per-Olov Larsen frågar om det finns andra besparingsalternativ vad gäller ledning och övrig 
personal. Mats Berglund svarar att det är svårt att minska något på övriga organisationen. Kansliet 
har två och en halv tjänst vilket egentligen är mycket lite, både jämfört med andra förbund och med 
tanke på att vi sköter allt själva. RCB-funktionen samt det förebyggande arbetet med tillsyner och 
övriga utredningar och rapporteringar kräver också att det finns ett antal brandingenjörer. 
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Lars-Håkan Svensson ber att få framföra att det är viktigt att direktionen tar ett grepp om 
situationen för att undvika liknande situationer med dålig arbetsmiljö som föregick nedläggning av 
stationen i Mörrum och larmcentralen i Karlshamn. 
 
Bengt-Åke Karlsson frågar om en eventuell placering av en station i Pukavik skulle täcka upp hela 
området. Mats Berglund svarar att det inte skulle täcka in ytterområdena varför det troligen ändå 
skulle bli nödvändigt att behålla två deltidsstationer. Det är också viktigt att komma ihåg att vid 
större händelser behövs tillgång till fler folk. 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB§266   
 
Personalsituation 
Räddningschefen informerar kring återbesättning av halvtidstjänst i kansliet. Då halvtidstjänsten 
blev vakant föregående år beslutade vi att inte återbesätta direkt utan utvärdera vad vi hade för 
behov. Detta har resulterat i att vi har kartlagt behov av mer personalkompetens varför vi har 
kommit igång med rekrytering av en halvtids personalspecialist. 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB§267   
 
Räddningschefen informerar 
 
Mats Lindstén har påbörjat en diskussion med Landstinget angående samarbete vid en eventuell 
framtida tillbyggnad av brandstationen. Mats Berglund frågar om direktionen samtycker till att 
vidare diskussioner förs. 
 
 
Beslut 
Direktionen samtycker till vidare diskussioner med Landstinget och lägger informationen med 
godkännande till handlingarna. 
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RVB§268   
 
 
Övriga frågor 
 
Ordförande föreslår att nästa direktionsmöte flyttas till den 17 september kl 09.00. Mötet skall äga 
rum på brandstationen i Karlshamn.   
 
Beslut 
Nästkommande direktionsmöte flyttas enligt förslag och information skickas ut till ledamöter 
omgående. 

 
 
 


