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RVB§269   
 

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 Lars Andersson till justeringsman och protokollet sändes hem till 
honom för justering. 
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Föregående mötes protokoll 

Ordförande går kortfattat igenom protokoll från föregående möte. 

 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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Delårsbokslut 

Räddningschefen föredrar delårsbokslut per 2009-09-17. Bifogades kallelse. 

Framlagt delårsbokslut har reviderats, men rapport har ej erhållits. Revisionsmöte kommer att äga 
rum i början av oktober. 
 
Delårsrapporten visar på ett överskott jämfört med budget på ca 1,2 Mkr, vilket till viss del beror på 
vakanser men framför allt kan härledas till pensionsavsättningen. Denna påverkas i hög grad av: 
• reell pensionsavgångsålder, anställningens upphörande av olika skäl mm  
• försämrat, osäkert finansiellt läge 
• försiktighet i värdering vid 2008 års  
Detta förväntas också komma att få stort genomslag på helårsbokslutet. KPA:s senaste prognos för 
nästa år är dock en ökning med ca 2 Mkr för 2010. 
Förbundet kommer att göra en utredning avseende försäkringslösning för pensioner kontra 
nuvarande avsättning. En fördel med försäkringslösningen torde vara att nuvarande variationer 
mellan åren försvinner och man får ett jämnare, mer förutsägbart flöde. 
 
Liksom föregående år ingår uppföljning av verksamhetens mål i delårsrapporten. Förbundet har 
redan i bokslutet 2008-12-31 uppnått det finansiella målet om ett eget kapital på fem procent av 
totala intäkter. Resultat beror främst på att de investeringar som budgeterats blivit senarelagda, 
lägre personalkostnader till följd av vakanser, samt att pensionsavsättningen i år kommer att 
förändras mycket jämfört med budget. Det är därför viktigt att planera för hur detta kapital skall 
kunna nyttjas under kommande år när fortsatta investeringar och avskrivningar får full effekt på 
driftsredovisningen. 
 
Förbundets hantering av oplanerade överskott måste ha en beslutad inriktning. En naturlig väg är att 
eget kapital, helt eller delvis, används för att täcka framtida investeringar som ännu inte har 
finansierats samt att jämna ut variationer i larmkostnader över åren. Vi har för närvarande två större 
exempel:  
• införandet av RAKEL i förbund och medlemskommuner 
• om-, eller nybyggnad av brandstationen i Karlshamn.  
Dessa möjliga investeringar är i dagsläget inte medtagna i budget för kommande år och kan komma 
att betyda stora initiala kostnader, men med användning ovanstående resonemang behöver det inte 
innebära ökade medlemsavgifter för medlemskommunerna. 
 
Avseende RAKEL har Mats Berglund redan fått i uppdrag av Blekinge Väst att utreda samverkan 
med Östra Blekinge och Landstinget.  
Mats Berglunds förslag till direktionen är att utreda förbundets och medlemskommunernas 
sammanlagda investerings- och driftskostnad för RAKEL. Förbundet kan därefter gå in och täcka 
både förbundets och medlemskommunernas totala kostnader för RAKEL. Både investering och 
driftskostnader är höga och trolig nivå bara för räddningstjänsten är 1 Mkr i investering och ca 500 
tkr årligen i driftskostnad.  Det är dyrt men förbundet kommer att bli tvungen att gå in i RAKEL då 
det gamla systemet kommer att släckas ned framöver.  
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Per-Olov Larsen tycker det låter bra men förordar att förbundet endast täcker medlems-
kommunernas initiala investering och att var och en sedan står för sina löpande driftskostnader. 
Mats Lindsten håller med. 
 
Diskuteras om- eller nybyggnad av brandstation i Karlshamn där Per-Olov Larsen principiellt är 
emot att förbundet skall ta kostnaden för projektering mm, något som han anser borde vara 
fastighetsägarens sak. Mats Berglund svarar att det finns två aspekter på det: dels kan det finnas 
möjlighet att köpa fastigheten av kommunen och dels kortas handläggningstiden om vi agerar 
själva. 
Mats Lindstén säger att huvudfrågan egentligen är en utredning där professionen får se till hur 
organisationen skall se ut framöver och var stationerna skall vara belägna. Kanske är det nybyggnad 
på annan plats snarare än ombyggnad av befintligt som blir aktuellt efter utredning. 
Per-Olov Larsen och Lars Andersson håller med om att man kan diskutera fastighetsfrågan efter att 
en sådan utredning har genomförts. 
 
Mats Berglund presenterar kort investeringsplanen för de närmaste åren. Nästa stora investeringar 
enligt fordonsplanen är tankbil (lastväxlare) i Sölvesborg respektive Olofström. De befintliga 
fordonen är från mitten av 1980-talet. Lars Andersson frågar om man skulle kunna tidigarelägga 
dessa. Per-Olov Larsen frågar om man skulle kunna tidigarelägga RAKEL. Mats Berglund svarar 
att fordonsplanen skall ses över och det kan ev. förändras. Avseende RAKEL är det svårare att få 
till stånd något tidigare. 
 
 
 
Beslut 
Direktionen fastställer framlagt delårsbokslut. Delårsrapport skickas till medlemskommunerna för 
kännedom. 
Direktionen beslutar att ge Mats Berglund i uppdrag att utreda medlemskommunerna och 
räddningstjänstens RAKEL-behov samt utreda räddningstjänstens framtida organisation med 
förstudie avseende utformning av dess fastigheter. 
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Budgetmöte med Blekinge Väst 
 
Den 31 augusti diskuterades budgetram för 2010 i ett samråd med Blekinge Väst. Följande ram är 
förslag från Blekinge Väst. 

 
 
Trots det goda prognostiserade resultatet för 2009 redovisar som till största del beror på 
pensionsavsättningens förändring, förbereder vi organisationen på en stramare budgetram. På grund 
av osäkerheten i pensionsavsättningens storlek framöver, vilket kan få stor effekt på hela budgeten, 
behöver förbundet ändå reducera kostnader i paritet med minskad budgetram.  
 
Räddningstjänsten skulle kunna uppfylla denna besparing genom att minska nuvarande 
utryckningsorganisation med två man. Styrkorna i Sölvesborg och Olofström minskas från 1+5 till 
1+4 man vilket skulle ge att: 
• ambition om samtidig livräddning och utvändig släckning inom tio minuter inte uppnås 
• något fördröjd insats vid rökdykning pga att 5:e mannen kör andrabilen 
• en minskning av förbundets totala beredskapsstyrka med drygt 6 procent 
Besparingen föreslås att genomföras genom naturlig avgång. 
 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att ge Mats Berglund i uppdrag att utreda konsekvenser av att minska 
utryckningsorganisationen med två man. 
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Personalsituation 
 
Återbesättning halvtidstjänst administration. Från och med 1 oktober börjar Sandra Bohlin hos oss. 
Hon är 29 år och kommer närmast från landstinget där hon arbetar som personalspecialist. 
 
Bemanningssituationen i Olofström. Av tjugotalet brandmän i Olofström har ungefär hälften blivit 
varslade från sin huvudanställning. Mats Berglund har haft kontakt med ett bemanningsföretag i 
Olofström som visat intresse för att anställa några av de berörda. Därmed skulle de kunna fortsätta 
sin anställning som deltidsbrandmän. 
 
Återbesättning av heltidsbrandmannatjänst. 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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Räddningschefen informerar 
 
• Brandskyddsvecka med öppet hus lördagen den 12 september på brandstationerna i Karlshamn 
och Sölvesborg samt information på torget i Olofström. 
• Oljeskyddsövning tillsammans med Region Blekinge, Kustbevakningen mfl. 
• Kemövning tillsammans med östra Blekinge, ambulans och polis 
• CBRN-E projekt 
• Framtidsdag skall hållas den 1 oktober med heltidsanställda och den 15 oktober med 
deltidsanställda 
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 



 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 
KOMMUNALFÖRBUND 

     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

   

DIREKTION Sammanträdesdatum  

 2009-09-17  
www.raddning.com  Sida 9  

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
RVB§275   
 
Övriga frågor 
 
• Information från krissamordnare Malin Lind Mattsson angående nuvarande arbete med pandemi 

o Generellt lugnt läge hittills, 8 konstaterade fall i Blekinge 
o Jämfört med andra länder liknande Sverige (ex Australien) har ca 10 procent av 

befolkningen insjuknat jämfört med befarade 20-40 procent 
o En andra influensavåg förväntas komma i vår och där vet man inte omfattning 
o Influensavaccin beräknas kunna erbjudas från v. 41 
o Prioriterade grupper får vaccin först – dessa är: vård och omsorg samt riskgrupper 

såsom hjärt- kärlsjuka, astmatiker, gravida mfl (definieras av socialstyrelsen) 
o Efter prioriterade grupper börjas vaccinering av dagisbarn (från 3 år) och skolbarn 

(upp t om gymnasiet). Därefter erbjuds vaccin till resten av allmänheten.  
o När trycket på vaccinering börjar ebbas ut kommer den andra dosen att ges till 

prioriterade grupper. 
o Viktiga skäl till att vaccinera sig, förutom att slippa bli sjuk, är att man bidrar till att 

sänka smittospridningen i samhället. Situationen kan annars bli allvarlig när många 
blir drabbade samtidigt. Dessutom får den vaccinerade ett långsiktigt skydd som 
även skyddar mot den förmodade andra vågen av influensan. 

 
• Lars Andersson upplyser om att man i Miljöförbundet Blekinge Väst arbetar med en 
utvecklingsplan. Förbundet vill gärna samla in synpunkter och tankar från Räddningstjänsten 
avseende hur samarbete kan se ut framöver. 
 
• Torsten Cairenius lyfter frågan om vems ansvar det är att se till att felparkerade bilar inte tillåts 
stå på ett sådant sätt att de hindrar en utryckning från Räddningstjänsten.  
 
• Torsten Cairenius frågar om status på Walhallas vitesföreläggande. Mats Berglund svarar att de 
har överklagat. 
 
• Torsten Cairenius frågar om något planerats avseende möte med SOS i Växjö. Mats Berglund 
svarar att inget är inbokat i dagsläget. 
 
• Nästa möte är budgetmöte och äger rum den 28 oktober på brandstationen i Olofström. 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 

 
 


