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Övriga närvarande Erik Aronsson 
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Mats Berglund 
Lars-Håkan Svensson 
Anna Johansson 
   

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

     
  ANSLAG/BEVIS  
    
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
   
Organ Direktion 
   
Sammanträdesdatum 2009-10-28 
   
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet  
  
Underskrift    
 Mats Berglund 
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RVB § 276 
 

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 Gert Gustavsson till justeringsman och protokollet sändes till honom 
för justering 
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RVB § 277 
 

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 sept 2009 helår t o m sept t o m sept sering t o m sept mot
 tkr budget
Verksamhetens intäkter 4 400 3 300 2 788 2 788 -512
Verksamhetens kostnader -44 709 -33 532 -31 468 -31 468 2 064
Avskrivningar -3 015 -2 261 -2 020 -2 020 241
Verksamhetens nettokostnader -43 324 -32 493 -30 700 0 -30 700 1 793

Medlemsbidrag Räddningstjänst 42 163 31 622 31 622 31 622 0
Medlemsbidrag Krissamordning 1 863 1 397 1 885 -472 1 413 16
Finansiella intäkter 12 9 0 0 -9
Finansiella kostnader -555 -416 -75 -75 341
Resultat före extraordinära poster 159 119 2 732 -472 2 260 2 141

Årets resultat 159 119 2 732 -472 2 260 2 141

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.

V E R K S A M H E T S T A L sept 09 Utfall 08 Kostnadsfördelning % av totalt
Brandlarm, st 151 196 Arbetskraft -23 879 75,88%
Räddningslarm, st 146 136 Hyror -2 813 8,94%
Automamatlarm, ej brand 150 244 Övrigt -4 776 15,18%
Övrigt 117 108 -31 468 100,00%
Totalt 564 684

Antal faktiska larmtimmar: 3 551 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 sept 2009 helår t o m sept t o m sept sering t o m sept
 tkr
Direktion, ledning -1 744 -1 308 -1 050 -1 050
Revision -95 -71 -66 -66
Gemensamma kostnader -2 588 -1 941 -1 060 -1 060
Förebyggande räddningstjänst 235 176 -798 -798
Operativ räddningstjänst -37 848 -28 386 -26 767 -26 767
Krissamordning 36 27 851 -472 379
Medlemsbidrag 42 163 31 622 31 622 31 622
SUMMA 159 119 2 732 -472 2 260

 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB § 279 
 

Konsekvensutredning 

Räddningschefen presenterar konsekvensutredning avseende en minskning av utryckningsstyrkan 
med två man. Konsekvensutredningen bifogades kallelse. Frågan diskuterades även på föregående 
direktionsmöte § 272. 
 
Som en följd av den besparing som ligger i budgetramen för 2010 föreslås besparing i form av att 
utryckningsstyrkan minskas med två man, varav en i Sölvesborg och en i Olofström. 
 
Konsekvensbeskrivningen visar att om styrkorna i Sölvesborg och Olofström minskas från dagens 
bemanning 1+5 till att istället bli 1+4 blir de största konsekvenserna att: 

• Ambitionen om samtidig livräddning och utvändig släckning inom tio minuter inte uppnås 
• Insats vid rökdykning blir något fördröjd pga att 5:e mannen kör andrabilen 
• Förbundets totala beredskapsstyrka minskas med drygt sex procent 

 
Mats Berglund förklarar att det med denna förändring blir en likadan bemanning på alla stationer i 
förbundet. Det är dock viktigt att komma ihåg, t ex med anledning av branden på Företagscenter i 
Olofström, att vid liknande stora händelser blir antalet personer som finns att tillgå i förbundet extra 
viktigt. Ambitionen om samtidig livräddning och utvändig släckning kan i framtiden uppnås först 
när andrastyrkan är på plats. I och med denna minskning av utryckningsstyrkan känner förbundet att 
under rådande förutsättningar är lägsta nivån nådd.  
 
Mats Berglund tillägger att MBL-förhandling har skett. 
 
Lars-Håkan Svensson för fram att det efter detta inte går att skära mer i utryckningsorganisationen. 
Det är viktigt att komma ihåg att även grannkommuner gör förändringar i sina utrycknings-
organisationer vilket gör att det blir svårare att få hjälp från andra räddningstjänster vid större 
insatser. 
 
Inger Pilthammar frågar om samarbetsavtal med andra, exempelvis Bromölla och Näsum. Mats 
Berglund svarar att förbundet har flera avtal med närliggande kommuner, dock inte Bromölla, och 
att samarbete med närliggande räddningstjänster fungerar bra. 
 
Gert Gustavsson frågar om det kan vara aktuellt att samverka med industribrandkåren på Volvo i 
Olofström. Mats Berglund svarar att det inte är aktuellt i dagsläget på grund av flera orsaker.  
 
Olle Olsson säger att han tycker det är positivt att förändringen skall ske genom naturlig avgång och 
frågar när detta kommer att få genomslag. Mats Berglund svarar att förbundet räknar med ett visst 
genomslag vid halvårsskiftet nästa år. 
 
Beslut 

Direktionen godkänner konsekvensutredning och beslutar att minska utryckningsstyrkan i enlighet 
med utredningen. 
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RVB § 280 
 

Säkerhetsorganisation 

Räddningschefen presenterar förslag till att erbjuda medlemskommunerna en utökad säkerhets-
organisation. Upprinnelsen till förslaget kommer från Karlshamns kommun som bad Mats Berglund 
undersöka frågan. Därefter har följande förslag presenterats för Blekinge Väst och alla tre 
medlemskommunerna är mycket positiva till förslaget. 
 

 
 
Fyra typer av olyckor/händelser kan urskiljas i sken av hur ofta de inträffar och hur många individer 
som drabbas. I dag finns tydliga regelverk för tre av dessa, nämligen krig, extraordinära händelser 
och olyckor som kan föranleda räddningsinsats. 
För ”vanliga olyckor” såsom fallolyckor i hemmen, mopedolyckor, skadegörelse i samhället mm 
finns inget samlat regelverk. Det finns heller inget sammanhållande ansvar och uppföljning av dessa 
olyckor. Exempelvis mopedolyckor följs upp med statistik hos flera olika aktörer som landsting, 
polis, räddningstjänst och kommuner. Idag saknas ett samlat grepp och det finns ett behov av att 
koordinera dessa frågor för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. I förlängningen leder detta 
även till att samhället spar pengar. 
Verksamhetsplanering och samordning av säkerhetsorganisationen skulle bedrivas på ett liknande 
sätt som idag görs inom krissamordningen. 
 
Förslaget innebär att en ny tjänst (säkerhetssamordnare) tillsätts. För förbundets del tillkommer 
ingen ny tjänst utan istället förändras en nuvarande tjänst som skall återbesättas.  
Förslaget innebär vidare att den utökade säkerhetsorganisationen skall rymmas inom det KBM-
bidrag som förbundet får från medlemskommunerna. 
 
 
Beslut 

Direktionen godkänner informationen och beslutar att räddningschefen genomför den utökade 
säkerhetsorganisationen.



 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 
KOMMUNALFÖRBUND 

     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

   

DIREKTION Sammanträdesdatum  

 2009-10-28  
  Sida 7  

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

RVB § 281 
 

Budget 2010 

Räddningschefen presenterar budget för 2010. Budgetdokumentet bifogades kallelsen. 
 
Årets budgetsamråd med medlemskommunerna inleddes i april genom ett första möte med 
medlemskommunernas respektive ekonomichefer. Då presenterades ett förslag till budgetram för 
2010 och även plan för 2011-2012. Därefter har även ytterligare samråd med medlemskommunerna 
hållits. Förbundets slutliga medlemsbidrag för 2010 uppgår till 41 691 tkr, vilket motsvarar en 
minskning med 472 tkr jämfört med föregående år.  
Årets förändring av budgetramen består av uppräkning av arbetskraftskostnader med 0,9 procent 
samt inflation på övriga kostnader, vilket beräknats med 1,2 procent. Därefter har budgetramen, på 
uppmaning av medlemskommunerna minskats med 2 procent, motsvarande drygt 900 tkr. 
 
Mats Lindsten kommenterar att SKL nu räknar med en löneuppräkning för 2010 som uppgår till 1,5 
procent. Prognoserna är osäkra men det är viktigt att vara medveten om att det kan bli ett högre 
belopp än vad som beräknats i framlagd budget. 
 
Prognosen för 2009 i budgetdokumentet är motsvarande prognos som lades fram i delårsbokslutet 
2008-07-31. Ingen ny information avseende pensionsskuld eller övrig verksamhet har framkommit 
till dags dato som förefaller påverka prognosen i annan riktning.  
 
Budgetresultatet för 2010 ligger på blygsamma 7 tkr. Då har hänsyn tagits på intäktssidan till att 
automatiska brandlarm förväntas fortsätta att minska. På kostnadssidan har beaktats, förutom 
ovanstående löne- och inflationsuppräkning, att beredskapskostnader för sjätte brandmannen i 
Olofström och Sölvesborg minskar. Dessutom har pensionskostnader beaktats i enlighet med 
prognoser från KPA. Här avser förbundet att undersöka möjligheter för att hantera pensionsskulden 
på ett annat sätt för att undvika stora svängningar i framtiden.  
Kostnader för avskrivningar ökar under 2010 vilket beror på att de tunga investeringar, vars 
avskrivningskostnader delvis varit budgeterade tidigare år, kommer att få allt större genomslag de 
närmaste åren. 
 
Investeringsbudgeten för 2010 och planen för 2011 och 2012 visar inte på några större förändringar 
mot vad som tidigare presenterats. RAKEL är inlagt i planen för 2011 och räddningsmateriel, som 
på sikt budgeteras med ca 500 tkr per år, kommer under 2010 och 2011 att överstiga detta belopp. 
Räddningsmateriel under 2010 avser t ex larmkläder, rökskydd, hydraulverktyg, länsar mm. På 
fordonssidan kommer förbundet nästa år att investera i ett nytt ledningsfordon.  
I detta sammanhang informerar Mats Berglund även om försöksprojektet med den sk FIP-bil 
(Första Insats Person) som kommer att placeras i Sölvesborg eller Mjällby i början av december. 
Bilen kommer att placeras hemma hos förmannen som snabbt kan åka direkt ut till platsen utan att 
behöva åka inom stationen. 
 
Avseende år 2011 och 2012 har förbundet i dagsläget fått besked från medlemskommunerna om att 
inga ytterligare besparingar väntas. Förbundet har budgeterat med minusresultat för 2011 och 2012 i 
enlighet med direktionens beslut att det uppbyggda egna kapitalet skall användas till ökade 
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investeringskostnader, bl a i samband med införandet av Rakel. De närmast föregående åren har 
resultatet blivit bättre än budgeterat och förbundet kunde uppfylla målsättningen redan i bokslutet 
2008-12-31, främst på grund av att budgeterade investeringar blivit senarelagda men även på grund 
av vakanser och sjukskrivningar. Det egna kapital som överstiger den finansiella målsättningen 
skall förbundet använda för att möta de ökade kostnader från investeringar som kommer framöver. 
 
Framlagd budget är förhandlad enligt MBL. 
 
Beslut 

Direktionen fastställer framlagd drifts- och investeringsbudget för 2010 samt plan för 2011 och 
2012. 
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RVB § 282 
 

Räddningschefen informerar 

• Branden på företagscentrum i Olofström. 
Mats Berglund informerar om förloppet och planeringen av insatsen vid den stora brand som 
ägde rum i Olofström dagen före (27 oktober).  
 

• Fordonsplanen för de kommande tio åren presenteras kortfattat. 
Planen baseras på tidigare fordonsplan. Vid nyanskaffningar flyttas fordonen runt i 
förbundet och Kyrkhult har alltid äldsta fordonen. I övrigt är det äldsta fordonen i förbundet 
alltid ca 20-25 år, vilket förstås inte är optimalt men det bästa som kan åstadkommas för 
tillfället. 
 

• Samverkan med Östra Blekinge 
Mats Berglund och även Mats Lindstén har haft en del diskussioner med Räddningstjänsten 
Östra Blekinge, bl a gäller det ett eventuellt samarbete avseende administrativa funktioner. I 
dagsläget är det inte aktuellt.  
Förbundet bör också avvakta det slutliga resultatet från utredningen om en ev. samverkan 
med Miljöförbundet Västra Blekinge i framtiden.  
 

• Utvärdering av IVPA 
Fullständig utvärdering kommer att ske nästa år då verksamheten bedrivits i två år. 
 
 
 
 

Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB § 283 
 
Framtidsdialog 

Under hösten 2009 har förbundet påbörjat ett framtidsarbete där medarbetarnas idéer och förslag 
runt verksamheten tas tillvara. Det är viktigt att se på verksamheten i ett längre perspektiv och 
diskutera kring hur vi skall bidra till medlemskommunernas totala säkerhet och trygghet.  
Den 1 oktober genomfördes framtidsdagen med förbundets heltidsanställda och den 15 oktober 
fortsatte diskussionen med deltidsanställda. Resultaten kommer att ligga till grund för framtagandet 
av nästa handlingsprogram.   
 
Frågeställningar: 

1) Vad skall räddningstjänsten göra för aktiviteter i framtiden (2017) för att bidra till medlems-
kommunernas utveckling och medborgarnas trygghet? 
 

2) Hur vill vi att räddningstjänsten skall uppfattas av medborgaren? 
 
Nelly frågar vad man kan se för trender inom andra räddningstjänster. Mats Berglund svarar att man 
strävar efter att ta tillvara på den breda kompetens som finns,  t ex genom att utbilda fler, synas mer 
i samhället och arbeta för att sprida information. 
 
Mats Berglund berättar om tankar som finns för att nå alla grupper i samhället, även de som på ett 
eller annat sätt står lite utanför samhället. Det finns två förslag på vägar att nå även dessa 
människor.  

1. Alla människor har någon gång gått i skolan. Därför skall räddningstjänsten inleda ett 
skolprojekt som skall nå skolbarn i olika åldrar: 6-årsverksamhet, 2:a klass, 5:e klass, 8:e 
klass och gymnasiet. Det blir en möjlighet att nå ut till alla. 

2. I stort sett alla människor bor någonstans. Därför inleder räddningstjänsten ett ”knacka-dörr” 
projekt. Mötet med räddningstjänsten skall vara informativt. Det innebär inga avgifter, det 
skall inte vara kontrollerande eller generera någon försäljning. Avsikten är att hjälpa 
medborgaren och bidra med vår kunskap. 

Projekten är i dagsläget svåra att genomföra i hela förbundet beroende på att det endast i Karlshamn 
finns heltidsbrandmän. Detta är något som förbundet måste arbeta för att lösa. 
 
Inger Pilthammar frågar om vi säljer brandvarnare. Mats Berglund svarar att vi gör det i mycket 
liten skala. Vår ambition är inte att sälja utan att informera. 
 
Torsten Cairenius frågar hur länge en gammal brandvarnare håller. Mats Berglund svarar att man 
brukar räkna med ca tio år. 
 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att tid skall avsättas åt en framtidsdiskussion på februarimötet nästa år. 



 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 
KOMMUNALFÖRBUND 

     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

   

DIREKTION Sammanträdesdatum  

 2009-10-28  
  Sida 11  

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

RVB § 284 
 

Övriga frågor 

Julavslutning 16/12 på Sölvesborgs golfklubb 
 
Förslag till mötesdatum för 2010: 

• 24 februari – årsbokslut 
• 5 maj 
• 15 september – delårsbokslut 
• 27 oktober – budget 
• 15 december 

 
 
 
 

 

Beslut 
Direktionen fastställer ovanstående mötesdatum. 


