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§21 Optimering av den löpande verksamheten samt uppdrag om tillskapande av
beredskapsförmåga, Dnr 109/2019
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015 efter
N
en process med elva kommuner som inledningsvis visade intresse för att delta men endast tre
kommuner valde slutligen att gå med. RSNV är nu inne på sitt femte verksamhetsår och från
årsskiftet består RSNV av fyra medlemskommuner, då även Bjuvs kommun blev medlem.
Efter Bjuv fortsätter arbetet med att få fler kommuner att gå med i förbundet men under tiden
behöver RSNV konsolidera ställningarna och optimera driften efter vår nuvarande storlek.

RSNV står inför flera stora utmaningar. Förändringarna sker snabbt i samhället och därför är
det viktigt att redan i dagsläget anpassa vår organisation efter framtidens villkor. Framförallt
är en effektiv verksamhet, en ekonomi i balans och anpassning av verksamheten en prioriterad
fråga, men det finns också andra utmaningar som påverkar räddningstjänsten nu och i
framtiden.
Ett förändrat samhälle med hot, våld, skadegörelse, terrorangrepp med mera är delvis en ny
riskbild som vi nu måste ta hänsyn till och hantera i vår planering.
Klimatförändringar med torka, stormar, översvämningar med mera kommer att bli allt
vanligare i framtiden, enligt all forskning. Detta kommer att innebära en stor belastning men
också ställa krav på planering och ändrat arbetssätt för räddningstjänsten.
Demografiutvecklingen innebär stora utmaningar för kommunerna. Befolkningen växer men
vi får också en större andel av en åldrande befolkning och en befolkning som i högre grad
väljer att bosätta sig i tätorterna. Detta ställer stora och förändrade krav på kommunernas
service men också räddningstjänsten i flera avseenden.
Utifrån en förändrad omvärld och riskbild har arbetet startat för att planera och skapa en
organisation för kris men också för krig.
Nulägesbeskrivning
Förbundet har av medlemskommunerna fått en uppräkning av budgeten med 1,5% under 2019
och l % från 2020 fram till 2022. Under den perioden behöver förbundet anpassa sina
kostnader motsvarande minst ca 1,2 mnkr per år fram till den 31 december 2022. Totalt
innebär det ca 5 mnkr för hela perioden. Förbundet måste snabbt få en ekonomi i balans och
även en ekonomi som innebär att förbundet kan utvecklas och klara enstaka oförutsedda
kostnader som kan uppstå under ett driftår. Detta är en bedömning som också delas av
rev1s1onen.
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Förbundet behöver genomföra åtgärder på kort och långt sikt som leder till ökade intäkter
men framförallt lägre kostnader inom förbundets alla områden så att förbundet kommer i
ekonomisk balans och kan utvecklas. Åtgärder har vidtagits men analysen som är gjord
konstaterar att detta är omöjligt att hantera i den dagliga driften vilket innebär att förbundet
behöver se över ambitionsnivå, organisation och ledning/styrning.
Förbundet har svårt att rekrytera och ta ansvar för en bra arbetsmiljö för förbundets deltids
personal, främst gäller detta Allerum och Vallåkra men också förbundets övriga deltids
stationer är berörda. Vi bedömer att deltids-system generellt kommer att ha stora
rekryteringsproblem och att det på sikt kommer vara svårt eller omöjligt att bemanna deltids
stationerna med dagens modell. Detta är en bedömning som delas av räddningstjänsterna i
Sverige och tillsynsmyndigheten MSB.
Förbundets Räddningsväm som finns i Ängelholms kommun har stora brister gällande
arbetsmiljö, lokaler, materiel och fordon. Framförallt är arbetsmiljöproblematiken för värn
personalen vid räddningstjänstinsatser ett akut problem och skulle innebära stora kostnader
för att åtgärda bristerna. De tre räddningsvärnen bar totalt under de senaste åren använts ca 30
till 35 ggr per år där huvuddelen av uppdragen har varit vattentransport och
bevakningsuppdrag i samband med större bränder i regionen.
Förbundets brandstationer är historiskt placerade i de gamla kommunerna.
När kommunsammanslagningen genomfördes blev de gamla placeringarna kvar och någon
analys för att se över dessa placeringar utifrån att nya heltidsstationer tillkommit och att
samhället har förändrats bar inte gjorts. Förbundet behöver därför se över den operativa
beredskapen, framförallt deltidsstationerna Vallåkra, Allerum, Ängelholm och
Räddningsvärnen i Ängelholm. Detta för att skapa en robust organisation som kan möta de
framtida utmaningarna, såväl operativt som förebyggande, men som också kan förbättra
kommunernas krisberedskapsförmåga och skapa en uthållighet i en större kris.
Slutsatser och analys
Eftersom station Vallåkra har ett begränsat primärområde används Vallåkra främst som
förstärkningsstation och beredskapstäckning vid larm för övriga stationer. Framförallt vid
stora händelser i regionen. Station Vallåkra har relativt sett få räddningstjänstuppdrag inom
sitt primärområde vilket skulle innebära en liten påverkan om stationens område hanteras av
Bårslöv heltid. Bedömning och analys av den historiska statistiken visar att dessa händelser
mycket väl hade kunnat hanteras av heltidsstationen från Bårslöv, även om det blivit en viss
fördröjning i tid. Enligt Länsstyrelsen som har analyserat beredskapshållningen i Vallåkra
under 2016 är det fullt rimligt utifrån lagens intentioner och i jämförelse med liknande orter
att bemanningen kan dras ner eftersom en heltidsstyrka med rökdykarfönnåga finns på plats
inom en godtagbar tid. Ökas bemanningen på Ängelholm deltid kan det ersätta Vallåkras
funktion för beredskapstäckning och förstärkning och förbättra den totala förmågan för hela
förbundet. Ängelholms deltid där det finns bäst förutsättningar för rekrytering bör vara 1 +4
(idag I+ 3) för att ha rökdykarförrnåga och kunna fungera som täcksstyrka och
förstärkningsresurs i hela förbundets område.
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Allerum är i huvudsak en station som används som en regional resurs för restvärde, depå och
sanering. Antalet händelser i deras primärområde är relativt sett ta och personalen saknar
rökdykarkompetens. Det skulle innebära bättre långsiktiga förutsättningar och en ökad
rekryteringsbas om uppdraget istället utgår från Berga brandstation. Körtidsanalysen visar att
Berga heltidsbrandstation väl täcker Allerums primärområde utifrån den ambition och riskbild
som finns för kommundelen. Om RVR-verksamheten som är stationens huvudsakliga
verksamhet idag och att personal utgår från Berga brandstation blir detta en optimal och
effektiv verksamhet som också innebär ett bättre upptagningsområde för att rekryter in ny
deltidspersonal eftersom upptagningsområdet utökas.
För att hantera en större händelse eller en kris är det motiverat att skapa ett system med
räddningsvärnspersonal som också ska ingå i kommunernas totalförsvarsberedskap/civilt
försvar. uvarande organisation för Räddningsvärnen och Vallåkras deltidsorganisation kan
omvandlas till ett sådant RS V-värn. Värnpersonalen skulle kunna larmas in, utrustas och
utgå från någon av heltidsstationerna. T ex kan dagens värn-personal i Ängelholm utgå från
Ängelholms brandstation. Detta innebär att en ny unik form av beredskap kan byggas upp
med personal som via SOS Alarms inkallningssystem kan larmas för uppdrag inom
räddningstjänst eller annan större kris såsom strömavbrott, stormar, skogsbränder,
översvämningar eller händelser där stora personalresurser behövs. Organisationen kan vara en
stor resurs för att bygga upp ett nytt civilt försvar. Personalen behöver utrustas, utbildas och
övas för att kunna ingå i RS -värnet men bedömningen är att detta är en rimlig kostnad i
förhållande till personal anställda enligt RiB-avtal.
Utifrån ovanstående slutsatser och analys föreslår arbetsutskottet och förbundsledningen
följande förslag till beslut.
Stefan Svensson, SD Örkelljunga kommun reserverar sig till beslutet grundat på sina inlägg,
frågor och påstående under mötet. Borde framgått där att jag önskade annat tillvägagångssätt
som han bl. a grundar på nulägesbeskrivningar som är gjorda i "Projekt RSNV 2019 och
framåt'·

Beslut
Direktionen beslutar
att ge förbundsdirektören i uppdrag att snarast anpassa verksamheten utifrån rådande
budgetförutsättningar och att verkställa förändringarna av deltidsorganisationen,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att anpassa organisationen i övrigt och till direktionen
presentera ytterligare underlag med åtgärder för att nå budget i balans och resultatkravet återställs
senast år 2020.
att ge förbundsdirektören i uppdrag att verkställa förändringen i räddningsvärnen samt att i samråd
tillsammans med ägarkommunerna skapa en framtida beredskapsförmåga för att möta nya
utmaningar, samhällsstyrningar och förväntningar på ett nytt civilt försvar som kan bidra till att
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stärka samhällets samlade förmåga vid en större allvarlig händelse eller kris.
att ta fram en rapporteringsrutin till Direktionen som innebär en uppföljning av löpande
ekonomiskt resultat.
att omedelbart justera paragrafen.
Skickas till
Bjuvs kommun
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljungas kommun
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