Protokoll
22 februari 2018

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

SKÅNE NORDVÄST

DIREKTIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST

Plats och tid Station Bårslöv i Helsingborg kl. 09.00-12.00
Beslutande Christian Orsing (M) ordförande

Åsa Larsson (S) ersättare för
Lars Nyander (S) 1 :e vice
ordförande
Henrik Nilsson (M) 2:e vice
ordförande
Sofia Kamlund (MP) ledamot
Ola Carlsson (M) ledamot
Thomas Bjertner (S) ledamot

Kjell Möller (M) ersättare
Eva Holm (C) ersättare
Liss Böcker (C) ersättare
Stig Andersson (-) ersättare
Gunnar Edvardsson (KD) ersättare

Övriga närvarande

Christer Ängehov, förbundsdirektör
Emma Nordwall, strategisk stabschef/biträdande förbundsdirektör
Gull-Britt Möller, chefssekreterare
Jonas Nylen, verksamhetsstrateg
Jonas Karlsson, brandingenjör
Dennis Borg, brandinspektör
Anne Eriksson, avdelningschef

Ej närvarande

Hans Berg (S) ledamot
Elisabeth Lilja (S) ersättare
Christer Olsson (S) ersättare

Justerande

Ola Carlsson

Plats och tid för justering Station Bårslöv 2018-03-06
Paragrafer
Underskrifter

ca_c____

Christian Orsing, ordför�de
Ola Carlsson, ledamot

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

SKÅNE NORDVÄST

DIREKTIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST

§ l Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Upprop
Upprop genomfördes.
§3 Val av justerare

Ola Carlsson (M), Ängelholms kommun utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
§4 Fastställande av föredragningslista

Upprättad föredragningslista godkänns.
§5 Årsredovisning RSNV 2017, Dnr 23/2018
Ärendebeskrivning

Presentation av RSNV :s årsredovisning 2017
Beslut
Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för RSNV 2017 samt att överskottet tillfaller RSNV
att överlämna årsredovisningen för RSNV 2017 till kommunstyrelsen i respektive kommun
inom förbundet som därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige
Skickas till
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
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§6 Intern kontroll, Dnr 22/2018
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll inom förbundet.
Beslut
Direktionen beslutar
att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2017

Skickas till
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
§7 Handlingsprogram & Verksamhetsplan 2018 samt budget för 2018 med ekonomisk plan
för 2019-2020, Dnr 160/2017
Ärendebeskrivning
f

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje kommun/örbund anta ett
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst omfattar kommunerna
Ängelholm, Örkelljunga och Helsingborg, vilket antas av förbundets Direktion inför varje nytt
verksamhetsår. Tyvärr har tidplanen förskjutits på grund av processen med eventuellt nya
medlemskommuner, vilket gör att arbetet har försenats något.
Till handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, finns två
underliggande dokument kopplade som i detalj beskriver verksamheten.
Samråd har skett med de myndigheter som har väsentligt intresse i saken.
Vid direktionssammanträdet i november antogs de långsiktiga målformuleringarna som
beskrivs i Handlingsprogram & verksamhetsplan i avvaktan på att dokumentet kan antas
formellt efter rernissförfarandet,
samt budget 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020
Beslut
Direktionen beslutar
att anta Handlingsprogram & verksamhetsplan 2018 samt budget för 2018 med ekonomisk

plan för 2019-2020 i sin helhet efter rernissförandet
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Skickas till
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
§8 Tillsynsplan RSNV 2018, Dnr 12/2018
Ärendebeskrivning

Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall kommunerna ha en tillsynsplan som
beskriver hur tillsynsverksamheten enligt nämnda lag är planerad.
Planen beskriver hur tillsynsverksamheten är planerad under år 2018.
Efter dialog kring sotningsärenden bestämdes att sotningsentreprenören bjuds in till
direktionssammanträdet i maj.
Beslut
Direktionen beslutar

att anta föreliggande tillsynsplan.
Skickas till
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
§9 Individanpassat brandskydd, pilotprojekt Örkelljunga

Information om projektets utveckling - riktade insatser, genrella insatser samt presentation av
hur planeringen framåt ser ut, samt tidplan fram tills starten av genomförandefasen som är
planerad till 1 september 2018.
§ 10 Uppföljning tillsyner vårdboende Ängelholms kommun

Återkoppling av temat - Tillsyner på vårdboende i Ängelholm. Syftet var att få en samlad bild,
återkommande brister och ett skäligt brandskydd. Del 1 har pågått från slutet av oktober 2017
-7 februari 2018, del 2 pågår Februari 2018 -mars 2018.
Flera av anläggningarna har inte hängt med i utvecklingen, vad avser brandsäkerhet.
Våra åtgärdskrav skapar inga perfekta boenden med orimliga krav enligt 2018:s väldigt höga
brandskyddsnivå. Det vi skapar är förutsättningar för vårdpersonalen att faktiskt göra en lyckad
insats för de boende vid brand, och den finns inte idag.
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§ 11 Socialt förebyggande arbete
Information om socialt förebyggande arbete såsom•

MBU (Människan bakom uniformen), ett samarbete mellan Helsingborgs stad och
polisen som riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år. MBU är ett utbildningsprojekt
som ger deltagarna insyn och förståelse för samhällsstödjande yrken som polis,
räddningstjänst, ambulanssjukvård och socialtjänst.
Filmen om MBU "Uppåt inte nedåt" finns på you tube
https://www.youtube.com/watch?v=R8Zm0XOD9Hk

•

STARK (Säkerhet, trygghet, arbete, resurs och kompetens) vänder sig till ungdomar
mellan 18-29 år, som är arbetssökande, får aktivitetsstöd och/eller försörjningsstöd.
Syftet med Stark är att ungdomarna ska växa som personer och ta steget mot arbete
och/eller studier.

•

lnstegsjobb -4 personer har börjat hos RSNV inom åtgärden instegsjobb/"Helsingborg
vill". De kommer att vara hos oss under 6 månader. Vinsten för deltagarna i instegsjobb
är ökad kunskap och erfarenhet kring trygghets- och säkerhetsskapande arbete samt få
insyn i flera olika yrken inom räddningstjänsten.
•

Utbildningsavdelningen har initierat en process för att skapa ett nationellt och
europeiskt nätverk. Syftet är att sprida och utveckla metoder för hur räddningstjänster
genom ett utökat socialt engagemang inte bara kan bidra till ett tryggare och säkrare
samhälle, utan även till samhällets hållbara utveckling.

§ 12 Trygghetscentralen/Intelligenta nycklar- lägesrapport
Trygghetscentralen - Arbetet fortskrider för att ta fram ett beslutsunderlag. Ett möte är
inbokat i mars för att komma överens med SOS Alarm om framtiden för Trygghetscentralen.
Intelligenta nycklar -All utrustning är installerad och klar. Konvertering kommer att ske
efterhand i förbundets kommuner.
§ 13 Medarbetarundersökningen 2017
Analys av resultatet av undersökningen pågår och dialog förs på respektive APT
(arbetsplatsträffar) inom de områden som ska fokuseras på. Utifrån detta görs en konkret
handlingsplan.

�
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§14 Nya medlemskommuner i förbundet

Fortsatt arbete mot målbilden, 11 medlemskommuner i RSNV. I nuläget är det enbart Bjuvs
kommun som fattat beslut om en anslutning från och med den 1 januari 2019.
Så snart som möjligt ska vi införliva Bjuvs räddningstjänst i RSNV.
Dialog med Perstorp, Svalöv pågår men inga beslut är fattade.
§ 15 Nya samverkansavtalet
Nya samverkansavtalet kommer att bestå av två delar -TIB (tjänsteman i beredskap) samt
Stab & ledning. Målet är att ett nytt avtal ska vara tecknat under maj månad för att de ska
kunna verka fullt ut från och med den l juni i år.
§ 16 Förbundets ekonomiska strategi
Arbetet fortgår och i nära samarbete med de fackliga parterna.
En förutsättning för att uppnå ett plusresultat från 2018 och framåt är att åtgärder vidtas.
Eftersom vi inte vet hur många kommuner som är anslutna från och med 2019 kan vi bara vara
konkreta kring åtgärderna 2018. 2019 och framåt är bara planer.
§ 17 Förbundsdirektören informerar •
•

RSNV nominerade i Digital PRAwards -Värt arbete med digital information via våra
olika kanaler har uppmärksammats av PR-branschen. Vi är därför nominerade till ett
pris som ska delas ut den 7 mars.
Nationellt upprop om fyrverkeriförbud- Flera räddningschefer gick ut med ett upprop
mot fyrverkerier, tillsammans med ett pressmeddelande.
Det är allt oftare utryckningar med anledning av raketskjutande. Det handlar om allt
frän skolor och idrottshallar till förskolor som beskjuts och skadas. Kostnaderna för
reparation av krossade fönster och rökskadade lokaler är väldigt stora för denna typ av
skadegörelse.

§18 Anmälningsärenden, Dnr /2018

Ärenden tillsynsenheten i förbundet oktober-november 2017.
Delegeringsprotokoll "Ersättare för 1 :e vice ordföranden i direktionen vid
föräldraledighet"
Anmälningsärenden lägges till handlingarna.
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§ 19 Övriga frågor
-

Återrapportering på direktionssammanträden efter deltagande vid konferenser önskvärt.
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