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RVB§294 
 

Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte på Mörrums Konferenscenter och tackar Anders 
Törnqvist för rundvandring och information om fastigheten. Ordförande öppnar sammanträdet och 
företar upprop. Ordförande tillser att justeringsman utses samt tid och plats för justeringen. 
 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att utse Berith Gustavsson till justeringsman och protokollet sändes hem till 
henne för justering. 
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Föregående mötes protokoll 
 
Ordförande går kortfattat igenom protokoll från föregående möte. 
 
 
Beslut 
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. 
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Årsbokslut 2009 
 
Räddningschef Mats Berglund presenterar årsredovisning för verksamhetsåret 2009. Årsredovisning 
bilades kallelse, tryckt version skickas ut separat.  
 
Av årsredovisningen framgår att kommunalförbundets resultat för 2009 överträffar budget med 
knappt 3 Mkr. Det kan konstateras att verksamhetens kostnader hamnar mycket nära budget medan 
överskottet i princip förklaras av den stora avvikelsen i slutlig beräkning av pensionsavsättning 
jämfört med budget. I budget för 2009 förväntades en ökning av pensionsavsättningen med drygt 2 
Mkr. I stället blev den faktiska förändringen en minskning av skulden med ca 1 Mkr. Detta påverkar 
resultatet med ca 3 Mkr. Prognoser och beräkningar från KPA förändras löpande och osäkerheter i 
omvärlden påverkar beräkningarna. Dessutom påverkas avsättningen i detta fall till stor del av 
osäkerhet kring anställningens längd samt verklig pensionsålder.  
 
Mats Berglund kommenterar resultat- och balansräkning samt driftsredovisningen. Avseende 
investeringsbudget konstateras att utfallet skiljer sig väsentligt från budget. Detta beror på 
investeringar som försenats i leverans och tas i bruk först 2009. Dessutom har tillkommit inköp av 
en FIP-bil som nu ingår i ett försöksprojekt i Sölvesborg. Faller projektet väl ut finns planer på att 
ev. utöka FIP-verksamheten på flera stationer i förbundet. Detta kräver då en översyn av 
investeringsbudgeten framöver. För 2011 kan noteras att förbundet budgeterar för införandet av 
RAKEL. Det budgeterade beloppet är ännu osäkert då behovet i medlemskommunerna ännu inte är 
klarlagt. I enlighet med tidigare direktionsbeslut planeras för att investering i RAKEL skall ske 
genom att utnyttja förbundets egna kapital och då med åberopande av synnerliga skäl. 
 
Mats Berglund summerar även översiktligt förbundets verksamhet under året 2009, en mer 
detaljerad genomgång skedde på decembermötet. IVPA-larmen ingår i redovisade ”övrigt” i 
larmstatistiken. Denna verksamhet skall utvärderas i slutet av 2010. 
 
Malin Lind Mattsson avslutar genom att redovisa krissamordningsverksamheten under 2009. Denna 
inbegriper en extraordinär händelse i form av pandemin som tog mycket kraft under året. Dessutom 
har bl a genomförts pilotprojekt Styrel från Energimyndigheten, uppdatering av oljeskyddsplan (i 
projekt Baltic Master II). Foldern ”Tänk Efter Före” har tagits fram i samarbete med 
medlemskommunerna och distribuerats till alla hushåll. Krisledningsplaner och 
krisinformationsplaner har utarbetats och risk- och sårbarhetsanalys avseende vatten har påbörjats. 
Lärdomar som har framkommit under de snart tre år som Malin har arbetat med krisfrågorna är 
framför allt att tid till färdigställande och förankring behövs. 
 
 
Beslut 
Direktionen fastställer framlagd årsredovisning och den lämnas till revisorerna för granskning. 
Årets överskott läggs till det egna kapitalet. 
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Verksamhetsplan krissamordning 
 
Krissamordnare Malin Lind Mattsson presenterar verksamhetsplan för 2010. 
 
Förankring blir ett ledord under året. Fokusområdena kommer att bli: 

 Krisledningsplan som skall antas och övas. 
 Geografiskt områdesansvar  
 Frivilliga Resurs Grupper – FRG  
 ”Risk- och sårbarhetsanalyser” 

� Vatten 
� Förankring i verksamheterna 
� Oljeskyddsplan inom Baltic Master II 
� Översvämning – inventering av konsekvenser 

 Säkerhet & Kris, den nya organisationen skall planeras avseende arbetssätt och 
gränsdragningar 

 Rakel  
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen fastställer verksamhetsplan för krissamordning enligt framlagt förslag. 
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Ändring av handlingsprogram 2007-2010 
 
Stf räddningschef Magnus Kärvhag presenterar förändringar i handlingsprogram föranledda av 
beslut om förändrade styrkor i Sölvesborg och Olofström. Det gäller avsnitt 5.2 samt bilaga 1. 
 
Ändring är anmäld till Länsstyrelsen som sammanfattningsvis inte har några synpunkter. Man har 
dock gjort ett noga övervägande för att säkerställa att LSO §1 och §3 bevakas. Nyckelorden är 
”tillfredsställande och likvärdigt skydd”, ”godtagbar tid” och ”effektivt sätt”. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att förbundet ligger i nivå med andra kommuner. 
 
 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att uppdatera handlingsprogrammet enligt föreslagna förändringar. 
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Personalsituation 
 
Mats Berglund informerar om aktuella personalfrågor. 
 

 Förändringar avseende styrkor i Sölvesborg respektive Olofström från 1+5 till 1+4 
� Fackliga förhandlingar har skett 
� Förändringen träder i kraft den 1 mars 2010 

 
 Utökad säkerhetsorganisation 

� Tjänsten som säkerhetssamordnare har tillsatts av Jonas Petersson, tidigare 
brandingenjör på förbundet. Jonas kommer att börja hos oss 1 april 2010.  

 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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Räddningschefen informerar 
 

• Lyfthjälp  
Idag har förbundet ett avtal med Karlshamns kommun om att hjälpa hemtjänsten vid behov. 
Det vore önskvärt att ha liknande avtal med de andra två medlemskommunerna. Problem 
kan dock uppstå om en person som inte har hemtjänst behöver hjälp i hemmet. Det kan t ex 
vara en fallolycka men utan akuta skador. Vem rycker ut då? Direktionen diskuterar kort 
vem som ansvarar för frågan. Beslutas att fördjupa diskussionen vid ett senare tillfälle. 

 
• Revisorernas skrivelse 

Revisorerna lade fram en skrivelse till direktionen den 10 december 2007 som fortfarande ej 
besvarats skriftligt, vilket bör ske så snart som möjligt. 

 
• Konkurrenslagen 

Anna Johansson har varit på ett seminarium som anordnades av SKL med anledning av 
förändringar i konkurrenslagen. I dagsläget finns fortfarande inga glasklara svar kring 
huruvida räddningstjänstens verksamhet kommer att påverkas. Förbundet fortsätter att följa 
utvecklingen. Till att börja med kommer konkurrensverket att fokusera på tre huvud-
områden: avfallshantering, bredband och restaurangverksamhet. 
 

• Lilla kommunalförbundsdagen 
Räddningstjänsten var värdar för Lilla kommunalförbundsdagen som ägde rum i februari. 
Presidiet var närvarande och inbjudna var räddningstjänstförbund i sydöstra regionen. 
Dagen var mycket lyckad och behandlade bl a SOS-upphandling, räddningstjänstens 
framtida utveckling samt deltidsproblematiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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Övriga frågor 
 

• Svävare 
Mats Berglund föredrar fråga om ev. behov av svävare med bakgrund av den rådande 
väderleken. När isen varken bär eller brister är det stora svårigheter att komma ut till öarna i 
skärgården. Vi behöver dock förbereda oss för sådana situationer eftersom Karlshamns 
kommun aktivt arbetar för att möjliggöra boende ute i skärgården. Det kan finnas möjliga 
samverkanspartners i detta; t ex landsting eller kommunala förvaltningar. Frågan skall 
utredas närmare. 

• Brandposter och utrymningsvägar 
Med anledning av den stora mängd snö som har kommit de senaste månaderna har en del 
brandposter blivit mer eller mindre dolda under snöhögarna. Detsamma gäller en del 
utrymningsvägar som blockeras av stora snömängder. Diskussion skall tas med tekniska 
kontoret avseende snöröjningen och att det behövs uppmärksamhet för att hålla brandposter 
och utrymningsvägar fria. 

• Snösmältning 
Mats Berglund informerar även om förberedelser som görs i förbundet inför den förväntade 
vårflod som kan drabba kommunerna i och med snösmältningen. Bl a görs inventering av 
materiel och övningar med personal. 
 
 
 

Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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Framtidsdialog 
 
Förbundet har haft framtidsseminarium med såväl hel- som deltidspersonal. Seminariet syftar till att 
ge ett underlag till kommande handlingsprogram och framtida inriktning för räddningstjänsten. 
I planeringen för mötet ingick att avsätta tid för att ha motsvarande diskussion för direktionen. På 
grund av tidsbrist kommer denna punkt att hänskjutas till nästkommande möte den 5 maj. Mats 
Lindstén uppmanar ledamöterna att förbereda sig inför frågeställningen till detta möte. 
 
Frågeställningar: 

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

2) Hur vill vi att räddningstjänsten skall uppfattas av medborgaren? 
 
 
 
 
 

 

Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
 


