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RÄDDNINGSTJÄNSTEN

SKÅNE NORDVÄST

DIREKTIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST

Plats och tid Bårslövs brandstation kl. 08.30-12.00
Beslutande Christian Orsing (M) ordförande

Renee Sandberg Ohlander (S)
ledamot
Simon Nilsson (KD) ledamot
Ola Carlsson (M) 1 :e vice ordförande
Lars Nyander (S) ledamot
Henrik Nilsson (M) 2:e vice ordförande
Stefan Svensson (SD) ledamot
Anders Månsson (S) ledamot
Mikael Henrysson (SD) ledamot

Hans Bosson (M) ersättare
Lennart Eriksson (S) ersättare
Liss Böcker (C) ersättare
ÅBa Larsson (S) ersättare
Tommy Brorsson (SD) ersättare
Gunnar Edvardsson (KD) ersättare

Övriga närvarande

Christer Ängehov, förbundsdirektör
Gull-Britt Möller, chefssekreterare
Johan Truedsson, ekonomichef
Jonathan Sjöberg, avdelningschef
Tina Thomas, administratör
Emma Palm, enhetsschef §9

Ej närvarande

Anna Jähnke (M) ersättare
Ulrika Thulin (S) ersättare
Lars Hein (SD) ersättare

Justerande

Renee Sandberg Ohlander

Plats och tid för justering Station Bårslöv 2020-03-02
Paragrafer
Underskrifter

Utdragsbestyrkande
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§ 1 Mötets öppnande

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

Renee Sandberg Ohlander (S), Helsingborgs stad utses att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.

§4 Fastställande av föredragningslista
Upprättad föredragningslista godkänns efter justering där NKI-punkten flyttas upp som första
informationspunkt.

§5 Årsredovisning RSNV 2019, Dnr 6/2020
Ärendebeskrivning

Förbundsdirektör och ekonomichefen redovisar kort innehållet i årsredovisningen.
Beslut
Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för RSNV 2019 samt
att överlämna årsredovisningen för RSNV 20 l 9 till kommunstyrelsen i respektive kommun
inom förbundet som därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige

Skickas till

Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun

§6 Intern kontroll RSNV 2019, Dnr 7/2020
Ordförandens signatur�

Justerandes signatur._���
�----
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Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll inom förbundet. Dialog kring upphandlingar och
avtalstrohet.
Beslut
Direktionen beslutar
att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2019
Skickas till

Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun

§7 Misssiv - Val av ledamot till RSNVs arbetsutskott, 15/2020
Ärendebeskrivning

Direktionen behöver ta beslut rörande val av ledamot till arbetsutskottet på grund av
förändringar i politisk organisation i Bjuvs kommun. Mikael Henrysson (SD) föreslås
ersätta Anders Månsson (S) i utskottet som avsagt sig uppdraget.
Beslut
Direktionen beslutar

att utse Mikael Henrysson (SD) till ledamot i arbetsutskottet
Skickas till
Bjuvs kommun

§8 Avsiktsförklaring med Regionen och Ängelholms kommun gällande brandstationen,
Dnr 18/2020
Ärendebeskrivning

Nuvarande Ängelholms brandstation har sedan slutet av SO-talet funnits centralt i tätorten
Ängelholm där också Region Skåne har sin ambulansplacering. Stationen har renoverats och
byggts till under åren men nu behöver det vidtas större åtgärder eftersom lokalerna inte
fungerar optimalt och är slitna.

Ordförandens signatu�

Justerandes signatur. �
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Vid ett möte den 24 januari 2020 där Regionen, Ängelholms kommun samt Räddningstjänsten
Skåne Nordväst (RSNV) deltog blev parterna överens om att skriva en avsiktsförklaring om en
ny placering av en brandstation vid östra infarten där ambulansverksamheten och
räddningstjänsten samlokaliseras. I avsiktsförklaringen ska det framgå att samlokaliseringen
gäller även om befintlig brandstation renoveras.
Även andra intressenter kan eventuellt identifieras för samlokalisering.
Beslut
Direktionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring med berörda parter.

Skickas till
Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun
§9 NKI (Nöjd kund index) 2019-sammanfattning resultat
Kortfattad beskrivning av NKI- reslutaten 2019 för medlemskommunerna samt Klippan och
Åstorp där RSNV enligt avtal står för tillsynsverksamheten. Resultatet för Bjuvs kommun har
vi inte tillgång till ännu.
Jämfört med de andra myndighetsområdena inom medlemskommunema ligger vi bäst till i
Ängelholm och Örkelljunga samt delad tvåa i Helsingborg.

§ 10 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter, Dnr. 1/2020
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001: 1 § 11) följs upp årligen genom en enkät i
skyddskommitten, för att säkerställa att förbättringar uppnås och att arbetsmiljöarbetet bedrivs
enligt gällande arbetsmiljölagstiftning.
Dokument tar upp frågor kring arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och hur vi som
arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljöfrågor.
Slutlig uppföljning av enkätens resultat och åtgärder görs av Direktionen.
Arbetsmiljöverket har konstaterat att räddningsjtänsten ligger högt i arbetsskador och kommer
att genomföra en inspektion inom RSNV på station Berga och Ängelholm.

Ordförandens signatur�

Justerandes signatur._�_
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Skickas till
Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun
§11 Medarbetarundersökning 2019, resultat Dnr 9/2020
Genomgång av resultatet från medarbetarundersökningen, hög svarsfrekvens 95% totalt i
RSNV. Generellt låg vi bra till jämfört med andra som gjorde samma utvärdering, dock var det
antagligen inte räddningstjänster.

§ 12 Brandvatten i Örkelljunga kommun, Dnr. 11/2020

Fortsatt dialog med Örkelljunga kommun hur man ska hantera brandvatten-försörjningen
framöver både på kort och lång sikt.
§ 13 RSNV-värn

Vissa förberedelser för rekrytering i Ängelholm, olika inriktningar osv. har påbörjats.
Dialog sker med Helsingborgs kommun.
§ 14 Förbundsdirektören informerar
• Utmaningar för RSNV -bla ökning av sprängningar.
• Höjdfordonet i Örkelljunga - Problematiken kring höjdfordonet i Örkelljunga har
i

•
•
•
•
•

åter lyfts. Efter utredning är RSNV:s bedömning att det fnns inget behov av
höjdfordonet i Örkelljunga. Dialog ska föras med samhällsbyggnads
förvaltningen i Örkelljunga kommun innan beslut. Frågan hanteras av
tjänstemännen.
Säkerhetsskydd- Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en
säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och
på vilket sätt.
NJR- Under 2020 är RSNV ordförandeorganisation for Nätverk Jämställd
Räddningstjänst. NJR har till uppgift att synliggöra den ojämställdhet som råder och
främja jämställdhetsarbetet i Sveriges räddningstjänster.
H22- Samverkan mellan SOS Alarm och Helsingborgs stad kring trygghetscentralen,
kameraövervakning samt safetour.
Förändringar inom Räddsam Skåne- Ny forvaltningsmodell.
Konferenser- information om vårens konferenser .

Ordförandens signatu� Justerandes signatur. �
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•

Målbild 2025- Inspel till eftermiddagens workshop med direktionen.

§ 15 Anmälningsärenden, Dnr 14/2020
Ärenden tillsynsenheten i förbundet november-december 2019 samt januari 2020
Sammanställning förelägganden sotningsärenden november-december 2019 samt
januari 2020
Anmälningsärenden lägges till handlingarna.
§ 16 Övriga frågor
- Frågan lyftes varför Region Skåne beslutat att ta bort möjligheten för räddningstjänsten
att ge syrgas i samband med sjukvårdslarm. Enligt regionen finns det vetenskapligt
belägg för att syrgas i vissa fall skulle kunna vara farligt för vissa patientgrupper. Detta var
grund för Regionens beslut.
§ 17 Inför workshop Målbild 2025
En förutsättningslös workshop med politikerna där man utgår från riskbilder och framtida
utmaningar inom räddningstjänsten.
Mötet avslutades.

Ordförandens signatu�

Justerandes signatur._L--=
�
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