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RVB § 369 

  

 

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 Nils Odenberger till justeringsman och protokollet sändes hem till 
honom för justering. 
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RVB § 370   
 
Föregående mötes protokoll 

 

Ordförande går kortfattat igenom protokoll från föregående möte. 

Paragrafer från föregående protokoll: §358 Sammanträdets öppnande 
§359 Föregående mötes protokoll 
§360 Ekonomisk uppdatering 
§361 Styrdokument 
§362 Dialog med Blekinge Väst 
§363 Handlingsprogram 
§364 Avtal med landstinget om hjärtstopp 
§365 Deltidsrekrytering 
§366 Personalinformation 

   §367 Räddningschefen informerar 
   §368 Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB § 371   
 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

 
Räddningschef Mats Berglund presenterar ekonomiskt utfall per 31 maj 2011 samt genomförda 
verksamhetsaktiviteter under samma period. 
 
R E S U L T A T R Ä K N I N G 

Budget 
 

Budget 
 

Utfall 
 

Avvik. 

(tkr) 2011   t o m 2011-05-31     

Verksamhetens intäkter 4 025 1 677 1 552 -125 

Verksamhetens kostnader -44 602 -18 584 -20 285 -1 701 

Avskrivningar -4 545   -1 894   -1 696   198 

Verksamhetens nettokostnader -45 122 -18 801 -20 429 -1 628 

Medlemsavgift  45 016 18 757 18 761 4 

Finansiella poster -495   -206   -125   81 

Periodens resultat -601 -250 -1 793 -1 543 

 
Totalt har förbundet budgeterat med ett negativt resultat med hänvisning till synnerliga skäl, i 
samråd med både revisorer och Blekinge Väst. Utfallet per sista maj påverkas semesterlöneskulden 
och kostnader på övningsfältet samt semesterersättning. Kostnader för semesterlöneskuld bokas upp 
löpande varför den påverkar resultatet i mycket stor omfattning under första halvan av året. Per 31 
maj påverkas resultatet negativt med ca 1.3 Mkr. 
Medlemsavgift inkluderar medlemsavgift från de tre medlemskommunerna samt statligt bidrag från 
MSB. I ovanstående sammanställning har periodiserats för hyror, pensionskostnader samt bidrag 
från MSB. Pensionskostnader periodiseras utifrån erhållen prognos från KPA. 
Avskrivningar är bättre än budgeterat beroende på att vissa investeringar som planerades redan 
föregående år, ännu ej har ianspråktagits. 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

 
Stöd till enskilda 

• 10 kurser i Heta Arbeten. 
• Besök på förskolor och skolor, bostäder och företag pågår kontinuerligt. 
• Deltagande på Holje Marknad, Tjejmässa i Karlshamn, Olofström i Medvind mm 
• 30 tillsynsärenden (LSO) och 22 (LBE) har genomförts.  
• Sweden Rock Festival, tillsyn samt information 

 
Insats vid oönskade händelser 

• Rakel har installerats på samtliga stationer och är nu i skarp drift 
• Interna övningar och utbildningar i Rakel, akutsjukvård, DHLR, soteld, varma övningar samt 

stabsövningar. 
• Underhåll på övningsfältet, ombyggnad av gasolanläggning 
• Utbildning av nya deltidsbrandmän. 
• 261 larm varav 86 automatiska brandlarm.  
• Beredskap under Sweden Rock Festival 
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Analys 

• 6 olyckutredningar är avslutade och finns på intranätet 
• 1 insatsutvärdering är genomförd och finns på intranätet 
• Utredning av trafikolyckor de senaste åren har slutförts.  

 
Verksamhetsuppföljningen kommenteras och stf räddningschef Magnus Kärvhag kommenterar 
särskilt medverkan vid årets Sweden Rock Festival. För första gången har vi haft folk i beredskap 
på plats och även tagit tillfället i akt att ha ett informationstält på området under eftermiddagarna. 
Bilder och korta videofilmer har lagts ut på Facebook (www.facebook.com/raddning). Under 
festivalen inträffade några tillbud: trafikolycka, bilbrand och ett gasolutsläpp samt att vi har hjälpt 
till med en del sjukvårdsinsatser. 
 
Magnus Kärvhag informerar även kring utredningen av de senaste årens trafikolyckor. Antal 
olyckor har ökat från ca 80 upp till 120 stycken förra året. Karlshamns kommun sticker ut bland vår 
statistik men det har även ökat generellt i landet. Nationellt har antal döda i trafiken ökat och det 
förefaller vara ett trendbrott mot den tidigare nedåtgående kurvan. Aggressiv körning kan vara en 
orsak, och de hårda vintrarna kanske en annan. För förbundets del har antal moped- och 
singelolyckor ökat. Det finns dock en liten koppling till IVPA-avtalet som tecknades för två år 
sedan där vi inledningsvis blev larmade på lite fler larm än vad vi egentligen skulle. Detta har nu 
stramats åt och rättats till.  
Gert Gustavsson anför att det troligen skulle hjälpa med mer kameraövervakning.  
Ewonne Månsson undrar om mobiltelefonanvändning kan vara en orsak. Magnus Kärvhag svarar 
att det inte kan uteslutas, i övriga Europa är ju mobiltelefonanvändning i bilen förbjuden. Däremot 
är det inget som är säkerställt. 
Torsten frågar om antalet automatiska brandlarmen som ligger på samma nivå som föregående år. 
Förbundet arbetar med att få ned antalet felaktiga automatiska brandlarm, men Mats Berglund 
påtalar också att antalet anläggningar ökar och att många är komplexa anläggningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
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RVB § 372   
 
Förbundsordning och styrdokument 
 
Räddningschef Mats Berglund informerar om att medlemskommunerna påbörjat en översyn av 
förbundsordningen. Ett av medlemskommunerna framtaget förslag bilades kallelse. Det är juristen i 
Sölvesborgs kommun som har tagit fram förslaget och han har i processen haft samråd med Mats 
Berglund och Magnus Kärvhag. Förslaget är än så länge ett tjänstemannaförslag och har ej 
behandlats politiskt. 
 
I förslaget förtydligas förbundets uppdrag, då detta sedan förbundet bildades har utökats i och med 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor, säkerhetssamordning samt Seveso. Dessutom läggs till 
att förbundet skall kunna åta sig uppgifter inom sitt kompetensområde.  
 
Budgetformuleringen är något förändrad i förslaget samt även formuleringen kring val av vice 
ordförande. Förslaget avseende val av vice ordförande har samma lydelse som Miljöförbundet 
Blekinge Västs förbundsordning, frånsett kommunnamnen som är andra.  
Cecilia Holmberg och Gert Gustavsson påpekar att det, i förslaget, ser ut som att ingen vice 
ordförande kommer från Olofström utan att det alltid bara blir oppositionen från Olofströms 
kommun. Jan Björkman håller med om synpunkterna.  
Jan Björkman föreslår att man skriver Sölvesborg/Olofström i formuleringen. Diskuteras 
formulering av paragrafen val av vice ordförande. Beslutas att hänskjuta frågan då framlagt förslag 
ännu ej har behandlats av medlemskommunerna. Det är medlemskommunernas fullmäktige som 
beslutar förbundsordningen.  
 
Översiktlig genomgång av policy och reglemente som finns beslutade av direktionen skedde på 
föregående möte. Genomgående har skett namnändring så att dokumenten får en tydlig ordning och 
en första översyn och uppdatering av de reglementen som beslutas av direktionen har påbörjats. 
Dessa finns nu att läsa under direktionens egen inloggningsdel på hemsidan. Ordförande Mats 
Lindstén föreslår att han tillsammans med Mats Berglund ser över reglementen till nästkommande 
möte och att dessa fastställs då. Revisorerna har föreslagit att samtliga reglementen ses över och 
beslutas minst en gång per mandatperiod. Samtliga ledamöter ombeds gå igenom dokumenten och 
inkomma med eventuella frågor eller kommentarer innan mötet i september. 
 

 
 

Beslut 
Direktionen beslutar att lämna förslag till förbundsordning utan kommentar till 
medlemskommunernas fullmäktige. 
 
Direktionen beslutar att ge ordförande Mats Lindstén och räddningschef Mats Berglund i uppdrag 
att se över reglementen till möte den 21 september för att fastställa dessa då.  
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RVB § 373   
 
Handlingsprogram för förebyggande åtgärder och räddningstjänst 2011 - 2014 
 
Mats Berglund inleder punkten med att beskriva vikten av att förbundets mål harmoniserar med och 
hjälper till att stärka medlemskommunernas mål. Som exempel nämns de mål som betonas i 
Olofströms kommun: närhet, barn i centrum samt jobb till 1000. För räddningstjänstens del innebär 
detta, förutom kärnverksamheten: 
Närhet: Vi vill vara tillgängliga och skapa närhet till de som bor, vistas och verkar i kommunerna 
genom bl a en decentraliserad utryckningsorganisation, bostadsbesök, företagsbesök, remisshan-
tering, information vid olika evenemang samt närvaro i sociala medier. 
Barn i centrum: Vi satsar på information och studiebesök i förskolor, grundskolor och gymnasium. 
Jobb till 1 000: Vi erbjuder service på orterna vilket skapar en trygghet för företag, utbildningar för 
företag, bidrar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt erbjuder platser för sommarvikarier och 
praktikanter. 
 
Jan Björkman kommenterar att det är mycket bra.  Johannes Nilsson frågar om verksamheten med 
samhällstjänst. Det är något som förbundet också medverkar till. 
 
Stf räddningschef Magnus Kärvhag presenterar handlingsprogrammet, bakgrund och innehåll till 
dokumentet. Förslag till handlingsprogram har funnits tillgängligt på förbundets hemsida, 
inloggningsdelen. 
 
Enligt 3 kap 8§ Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, skall varje kommun upprätta ett 
handlingsprogram för räddningstjänst. Bestämmelser som berör handlingsprogrammet finns också i 
3 kap 3§ Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet reglerar 
kommunens åtaganden och mål för räddningstjänstens verksamhet. 
 
I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga 
kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Förmågan skall redovisas såväl 
med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. Vidare skall anges uppgifter om 
samverkan med andra kommuner och med statliga myndigheter och enskilda samt uppgift om 
hamnar och deras gränser i vatten. 
 
Enligt 3 kap 8§ Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall handlingsprogrammet, i ett 
kommunalförbund, antas av den beslutande församlingen. Lagen anger också att innan 
handlingsprogrammet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt 
intresse i saken. Samrådet slutfördes 2011-05-30. 
 
Förslaget till handlingsprogram gäller, förutom räddningstjänstens verksamhet, även 
medlemskommunernas förebyggande verksamhet enligt 3 kap 3§ Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor.  
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Handlingsprogrammet skall innehålla minst vissa punkter, vårt framlagda förslag innehåller mer då 
vi vill försöka få in en helhetssyn. Förändringar från föregående handlingsprogram är bl a att 
inriktningsmålen formulerats om till viss del. Dessutom har prestationsmålen förändrats i och med 
att organisationen går över till en processorganisation med processerna Stöd till enskilda, Oönskade 
händelser samt Analys. Tidigare har vi haft en lång rad prestationsmål som skall uppnås under hela 
mandatperioden. Numera har handlingsprogrammet två prestationsmål: förbundet skall varje år ta 
fram verksamhetsplaner för respektive process, som direktionen fastställer och följer upp årligen. I 
verksamhetsplanerna ligger därmed de mål som tidigare återfanns i handlingsprogrammet. 
 
Förslag till handlingsprogram har varit ute på remiss hos berörda organisationer och angränsande 
kommuner. Magnus Kärvhag redovisar inkomna kommentarer, dessa finns även i sammanställning 
av remissvar som funnits tillgänglig inför mötet. Det är inga synpunkter som väsentligt påverkar 
framlagt förslag.  
 
Även förbundets personal har haft möjlighet att lämna synpunkter och förslaget till 
handlingsprogram är MBL-förhandlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att anta förslaget till Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram för 
förebyggande åtgärder och räddningstjänst enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 3 
och 8 §§ att gälla fr o m 2011-07-01. 
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RVB § 374   
 
Personalinformation 
 
Processorganisation har formerats och kommer att börja gälla från och med 1 september och 18 
månader framåt. Processorganisationen ger en tydligare bild av förbundets verksamheter och hur 
dessa samverkar med varandra. Efter perioden görs en utvärdering och beslut om fortsättning. 
- brandinspektör 
- processledare stöd till enskilda 
- processledare insats vid oönskade händelser 
- processledare analys 

 
Deltidsutbildning är nu genomförd. Denna gång även med deltagare från Core, brandmännen på 
Volvo. Totalt har vi nu åtta nya deltidsbrandmän, varav två kvinnliga. Av dessa åtta kommer 2 att 
stationeras i Karlshamn, 1 i Svängsta, 1 i Olofström och 4 i Mjällby. Detta innebär att vi nu har full 
bemanning på samtliga stationer, vilket är mycket glädjande. I Mjällby kommer en anpassning att 
ske på stationen för att rymma omklädningsrum och dusch för de kvinnliga brandmännen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna.  
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RVB § 375   
 
Räddningschefen informerar 
 
Avtal med Landstinget avseende hjärtstopp tecknades för en treårsperiod, vilken går ut i höst. Nu 
diskuteras, tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge, hur ett eventuellt fortsatt avtal skall 
utformas. Frågan togs upp på föregående direktionsmöte. Inget nytt har dock framkommit då datum 
för förhandling med Landstinget Blekinge har blivit framskjutet.  
Mats Lindstén tillägger att om förhandlingarna inte leder fram till ett nytt avtalsförslag måste 
direktionen ändå lyfta frågan igen för att besluta hur förbundet vill ha det i framtiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen lägger informationen med godkännande till handlingarna.  
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RVB § 376   
 
Övriga frågor 
 
Ordförande informerar kring presidiets möte med Blekinge Väst i maj som blev en lång diskussion. 
Vid ett senare möte i Olofströms kommun hade ordförande Mats Lindstén ett fortsatt samtal med 
Margaretha Olsson som då bad ordförande att formulera ett förslag kring samverkan mellan 
förbundet och Blekinge Väst. Därefter har Mats Lindstén tillsammans med räddningschef Mats 
Berglund arbetat fram ett förslag.  Ordförande Mats Lindstén ber direktionen om samtycke att 
skicka förslaget till Margaretha Olsson.  
 
Mats Berglund presenterar förslaget som baseras på ambitionen att ha en bra dialog med Blekinge 
Väst där de ges utrymme att påverka. Förbundet vill ha bättre struktur och klara linjer mellan 
Blekinge Väst och förbundet. Förslag till Blekinge Väst att förbundet ej kallas till respektive 
medlemskommun för budgetberedningar. Däremot lämnas gärna information avseende vår 
verksamhet i andra forum. Föreslås att Blekinge Väst alt. medlemskommunerna kallar direktionens 
ordförande till eventuella möten. Föreslås att till strategiska kommunala möten kallas ordförande 
och i förekommande fall även räddningschef. Föreslås att räddningschef även fortsättningsvis deltar 
på andra möten i medlemskommunerna med ex. kommundirektörerna. 
 
Förslag till samverkan över året 

Februari - Direktionen fastställer föregående års bokslut samt förbereder budgetram för 
efterföljande år. 
April - Möte med Blekinge Väst (direktionens presidie) avseende budgetram för efterföljande år 
September - Direktionen förbereder strategier och mål samt framtida frågeställningar (fem-tio års 
sikt) 
Oktober - Direktionen beslutar budget för kommande år 
November - Halvdagsmöte med Blekinge Väst (direktionens presidie) avseende framtiden (fem-tio 
års sikt), dvs strategier, mål, samverkan samt aktuella framtidsfrågor som dimensionering, 
brandstationer, deltidsproblematik, nästa års översiktliga budget osv).  
 
Jan Björkman ber om förtydligande kring förslaget angående medverkan vid budgetberedningar. 
Mats Lindstén beskriver hur Mats Berglund idag blir kallad till budgetberedningar i 
medlemskommunerna, vilket ofta inträffar innan direktionen själva har fått information kring 
föreslagen budgetram. Det kan dessutom bli så att de olika kommunerna lämnar olika synpunkter på 
beräkningsmodeller vilket kan göra det svårt att få stringens i förbundets budgetarbete. Ur 
medlemskommunernas informationssynpunkt torde detta deltagande heller inte ge särskilt mycket 
då samråd med Blekinge Väst redan har skett.  
Bo Sandquist håller med i frågan. Det framstår inte som relevant att förbundet skall delta i 
medlemskommunernas budgetberedningar. Däremot frågar han kring formalia kring möten med 
Blekinge Väst som föreslås; vem skall kalla till dessa möten och vem skall stå för dagordningen.  
Mats Berglund svarar att det förefaller rimligt att Blekinge Väst kallar till möte och att förbundet 
fyller dagordningen med innehåll.  
Direktionen beslutar att Mats Lindstén skickar förslaget till Margaretha Olsson.  
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Räddningschef Mats Berglund informerar kortfattat kring kurser och konferenser som finns för 
förtroendevalda. En stor konferens för både tjänstemän och förtroendevalda är Brand 2012 som 
nästa år går av stapeln den 22-24 maj i Uppsala. Förbundsdagar för räddningstjänstförbund är en 
tvådagars konferens som går av stapeln varje höst i oktober. 
Ytterligare kurser och konferenser kommer med jämna mellanrum upp och finns att läsa om på 
www.skl.se (SKL), www.msb.se (MSB) eller www.pwc.com/se/sv/kommuner/ (Komrev).  
 
Delegationspärm finns tillgänglig och cirkuleras. 
 
Nästa möte äger rum på Sölvesborgs brandstation den 21 september. Då kommer vi att hålla en 
kortare HLR-utbildning före mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att skicka föreslaget dokument till Blekinge Väst och fortsätta diskussionen 
därefter. 
 
Direktionen lägger övrig information med godkännande till handlingarna. 

 
 


