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Beslutande Christian Orsing (M) ordförande

Renee Sandberg Ohlander (S)
ledamot
Simon Nilsson (KD)ledamot
Ola Carlsson (M) ledamot
Henrik Nilsson (M) ledamot
Stefan Svensson (SD) ledamot
Anders Månsson (S) ledamot
Mikael Henrysson (SD) ledamot

Hans Bosson (M) ersättare
Anna Jähnke (M) ersättare
Lennart Eriksson (S) ersättare
Åsa Larsson (S) tjänstgörande ersättare
Gunnar Edvardsson (KD) ersättare
Tommy Brorsson (SD) ersättare
Ulrika Thulin (S) ersättare

Övriga närvarande

Christer Ängehov, forbundsdirektör
Emma Nordwall, biträdande forbundsdirektör
Gull-Britt Möller, chefssekreterare
Johan Truedsson, ekonomichef
Jonas Nylen, versamhetsstrateg
Emma Bäckman, brandingenjör

Ej närvarande

Lars Nyander (S) ledamot
Liss Böcker (C) ersättare
Pia Trollehjelm (SD) ersättare

Justerande

Mikael Henrysson

:L.
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§ I Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Upprop
Upprop genomfördes via presentation av hela direktionen.
§3 Val av justerare
Mikael Henrysson (SD), Bjuvs kommun utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
§4 Fastställande av föredragningslista
Upprättad föredragningslista godkänns efter justering att punkt 12 flyttas upp och föredras
som punkt 6.
§5 Inledning och information om Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV)
Förbundsdirektören presenterar organisationen och verksamheten.
Vad är ett kommunalförbund och varför bildar man det?
Bildandet av RSNV
Räddningstjänsten Skåne Nordväst i siffror
Vision
Uppdraget
Politiska mål för RSNV
Värdegrund
Övergripande organisationspresentation
Räddningtjänstsamverkan via avtal
Regionindelning
SOS-central/ledningscentral i Bårslöv
Ledningsresurser i Skåne
Utmaningar, framåt
Det är viktigt att det inte blir splittring i Familjen Helsingborg, olyckligt att vissa
kommuner väljer att dra åt annat håll. Framåt måste det vara skillnad om man är med i
förbundet eller man väljer att stå utanför. Väljer kommuner att stå utanför innebär det
kostnad för tjänster.
Länsstyrelsen är tillsynsmydighet mot räddningstjänsten, de är medvetna men kan inte med
sitt regelverk påverka det kommunala självstyret om inte det strider mot lagstiftning.
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§6 Förbud mot att bedriva verksamhet (hotell) på Fastigheten Vikingen 4, HS Hotel,
Dnr 24/2019
Fastigheten Vikingen 4 besöktes vid en tillsyn 2019-01-04. Vid tillsynen uppmärksammade
räddningstjänsten att det fanns allvarliga brister i brandskyddet vilka kommunicerades både
muntligt och skriftligt till nyttjanderättshavaren och fastighetsägaren. Ett förbud mot att
bedriva hotellverksamhet meddelades 2019-01-14.
Fastighetsägaren har varken begärt inhibition eller överklagat beslutet varför fastighetsägaren
borde ha efterlevt förbudet.
Vid platsbesök 2019-01-23 uppmärksammades dock att flertalet gästrum fortsatt var uthyrda
trots att beslut om förbud meddelats. Detta kommunicerades muntligt till både
verksamhetsutövaren och fastighetsägaren och skulle enligt uppgift åtgärdas omgående.
Telefonsamtal inkommer 2019-01-29 till räddningstjänsten där det framkommer att flertalet
gästrum fortfarande är uthyrda trots att fastighetsägaren och verksamhetsutövaren fått beslut
om förbud förtydligat och uppgett att samtliga gästrum snarast skulle utrymmas efter samtal
2019-01-23.
Anledningen till förbudet mot hotellverksamhet är att det saknas två av varandra oberoende
utrymningsvägar från byggnaden som är ett grundläggande brandskyddskrav. De
utrymningsvägar som finns leder till en gemensam korridor som därefter leder till
huvudentren. Detta innebär att enda vägen ut från hotellet är via huvudentren. Då
huvudentren inte är brandtekniskt avskild från köket, matsalen och receptionen finns idag
ingen godkänd utrymningsväg från hotellet. I händelse av brand kan samtliga utrymningsvägar
slås ut om korridoren som leder till huvudentren blockeras, vilket kan få svåra konsekvenser för
människors liv och hälsa.
Risken för att människor ska skadas eller omkomma vid en brand är överhängande. Detta
medförde att räddningstjänsten beslutade att belägga byggnaden med nyttjandeförbud för den
hotellverksamhet som bedrivs. Då det framkommit att hotellverksamhet fortfarande bedrivs
trots förtydligande om att förbud råder, anser räddningstjänsten att förbud förenat med vite är
motiverat.
Ett vite om SO 000 kr anses vara skäligt då de åtgärder som behöver vidtas bedöms kosta
fastighetsägaren ca SO 000 kr. Vitesbeloppet ska vara satt så att det är mer fördelaktigt för
adressaten att vidta åtgärderna än att bryta mot förbudet. I detta fall anses därför SO 000 kr
vara lämpligt. Det första vitet förfaller till betalning en vecka (7 dagar) från det att adressaten
Bostadsrättsföreningen Vikingen 4 delgivits beslutet. Nytt vitesbelopp förfaller därefter till
betalning varje ytterligare sjudagarsperiod som hotellverksamhet pågår.
Eftersom beslut i detta ärende var brådskande har Föreläggande med vite beslutats på
delegation.
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§7 Val av l:e vice och 2:e vice ordföranden, samt ett beredningsutskott tillika arbetsutskott
till direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2019-2022, Dnr 20/2019
Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen väljer inför varje ny mandatperiod en 1:e och en 2:e vice ordförande på
första sammanträdet. Ordförande utses av Helsingborgs stad.
Ola Carlsson (M), Ängelholm kommun föreslås att väljas till 1:e vice ordförande och Henrik
Nilsson (M), Örkelljunga kommun till 2:e vice ordförande.
Enligt reglementet för förbundsdirektionen ska även ett beredningsutskott utses som har till
uppdrag och roll är att bereda Direktionens möten och beslut. Utskottet ska bestå av
representanter från varje medlemskommun. Rollerna ska besättas från olika kommuner för att
skapa en jämn fördelning.
Beslut
Direktionen beslutar
att inrätta ett beredningsutskott tillika arbetsutskott, AU
att välja enligt förslag Ola Carlsson (M), Ängelholms kommun till I :e vice ordförande, och
Henrik Nilsson (M), Örkelljunga kommun till 2:e vice ordförande samt välja Anders Månsson (S),
Bjuvs kommun som förutom ordförande, I :e vice ordförande samt 2:e vice ordförande ska ingå i
beredningsutskottet tillika arbetsutskott.
§8 Val av firmatecknare för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Dnr 21/2019

Inför mandatperioden 2019-2022 behöver beslutet om firmatecknare förnyas.
Beslut
Direktionen beslutar
att utse ordförande och förbundsdirektören som firmatecknare var för sig för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
att som ersättare till förbundsdirektören vid frånvaro utse biträdande förbundsdirektör
som firmatecknare
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§9 Årsredovisning RSNV 2018, Dnr 15/2019
Ärendebeskrivning
Genomgång av RSNV:s årsredovisning 2018, resultatet visar på ett underskott och
ekonomichefen redogör vad underskottet beror på.
Dialog kring personalärenden som förbundsdirektören med omdöme och restriktivitet har
mandat att besluta om. Löpande dialog i dessa ärenden.
Åtgärdsplanen följs upp via genomgång av ökade intäkter/minskade kostnader. Åtgärderna för
att återställa underskottet processas i direktionen framöver.
Redogörelse även om pensioner och pensionskostnader.
Arbetsutskottets uppdrag till ekonomichefen är - Utveckla förslag för oftare
ekonomiåterkoppling samt tätare avvikelserapporter till arbetsutskottet.
Förslaget redovisas på nästa arbetsutskott.
Beslut
Direktionen beslutar
att godkänna årsredovisningen för RSNV 2018 samt att underskottet ska balanseras
senast inom 3 år
att överlämna årsredovisningen för RSNV 2018 till kommunstyrelsen i respektive kommun
inom förbundet som därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige
Skickas till
Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun
§ 10 Intern kontroll, Dnr 23/2019
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll inom förbundet.
Uppföljning har gjorts av bl a upphandlingar, RSNV följer de stora upphandlingarna som görs
i Helsingborgs stad. När RSNV gör egna upphandlingar anlitas konsult för att säkerställa att
LOU följs. Problematik finns kring tillgång till vilka avtal som gäller i verksamheten. För att
unvika avtalsotrohet kommer åtgärder vidtas under 2019 bl a genom utbildning kring avtal
och tydliggöra inköpsorganisationen för inköpsansvarig, informationsspridning samt nytt
upphandlingssystem. Fortsatt granskning vid intern kontroll.

Ordförandens signatu�
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Prioritet på de områden som följs upp räknas ut genom sammanvägning av väsentlighet och
risk.
Beslut
Direktionen beslutar
att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2018

§ 11 HandlingsprogramNerksamhetsplan 2019 samt budget för 2019 med ekonomisk plan
för 2020-2021, Dnr 115/2018
Ärendebeskrivning

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje kommun/förbund anta ett
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst omfattar kommunerna
Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga vilket antas av förbundets Direktion inför varje
nytt verksamhetsår.
Till handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, finns två
underliggande dokument kopplade som i detalj beskriver verksamheten samt en risk- och
sårbarhetsanalys för förbundet.
Samråd har skett med de myndigheter som har väsentligt intresse i saken.
På förra direktionssammanträdet beslutades Handlingsprogram & verksamhetsplan 2019 samt
budget för 2019 med ekonomisk plan för 2020-2021, i beslutet skrevs då också in att HPNP
skulle tas formellt igen på första sammanträdet 2019 då Bjuv finns med i direktionen.
Under budgetgenomgången på förra direktionssammanträdet uppkom dialog kring vissa frågor
som här är förtydligadeFordonssiffran, gällande investeringssiffran för fordon som angetts i HPNP är för 2019,
9 200tkr
Finansiella kostnader, särredovisas med indelningen ränta på checkkredit/ ränta på
pensionsavsättning och övriga finansiellakonstnader
IT-kostnader, oförändrad buget mellan åren 2018-2019
Investeringsplan för fordon är upprättad
Beslut
Direktionen beslutar
att anta Handlingsprogram & verksamhetsplan 2019 samt budget för 2019 med ekonomisk

plan för 2020-2021.
Ordförandens signat�
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Skickas till
Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun
§12 Tillsynsplan 2019, Dnr. 148/2018
Ärendebeskrivning
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall kommunerna ha en tillsynsplan som
beskriver hur tillsynsverksamheten enligt nämnda lag är planerad.
På förra direktionssammanträdet beslutades Tillsynsplan 2019, i beslutet skrevs också in att
tillsynsplanen skulle tas formellt igen på första sammanträdet 2019 då Bjuv finns med i
direktionen.
Direktionen ger i uppdrag att göra kompletteringar i Tillsynsplanen avseende
Kvälls-/ nattillsyn
Under 2019 kommer oannonserade tillsynsbesök att ske i samverkan med
tillståndsenheten, tull, skatteverk och polis. Socialförvaltningen kallar till dessa tillsyner
och Förebyggandeavdelningen deltar i den mån det finns möjlighet justeras till "deltar när
det är relevant"
samt Bjuvs kommuns Arrangemang /evenemang läggs till.
Beslut
Direktionen beslutar
att anta föreliggande tillsynsplan med ovanstående kompletteringar.
Skickas till
Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
§13 Förbundsdirektören informerar om •
•
•

•

IT-migrering
Civilt försvar
Söderåsen
Gemensam RC
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•
•
•
•
•
•

Medarbetarundersökningen 2018
RSNV 2019 och framåt
Infrastrukturproblem, E6, E4 samt Öresund
Besök av GD Dan Eliasson och Landshövdingen den 28 februari
Invigning av nytt brandmuseum, Gåsebäck den 1 7 maj
Brandbilsrally 1 juni, http://brandbilsrallyt20l9.se/

§ 14 Anmälningsärenden, Dnr 122/2018
Ärenden tillsynsenheten i förbundet oktober-december 2018.
Sammanställning förelägganden sotningsärenden januari 2019
Delegeringsprotokoll Förbud förenat med vite Fastigheten Vikingen 4 i Helsingborg
Anmälningsärenden lägges till handlingarna.
§ 15 Övriga frågor
Räddningshelikopter- en fråga om helikopterberedskap i Skåne ställs och
förbundsdirektören informerar om att Sjöfartsverket har beredskap med
räddningshelikopter i Kristianstad men den är i huvudsak i beredskap för
sjöräddningsuppdrag. Region Skåne, ambulansverksarnheten, har en ambition att
eventuellt samverka med räddningshelikoptern alt hyra in från Danmark men inga beslut är
fattade i nuläget. MSB utreder frågan om brandsläckningskapacitet från luften inför årets
skogsbrandssäsong men inget är klart.

Mötet avslutades.
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