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Räddningsnämnden 2020-04-22

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 13:30-14:30.

Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Katarina Honoré (S)
Pierre Månsson (L) Anders Tell (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)

          
               
               
               
               
               
               
               
               

Övriga närvarande Andreas Bengtsson, 
räddningschef Maria Tuvesson, ekonom Hanna Nicander, 

kommunsekreterare
Anders Pålsson, 
personalföreträdare
               

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2020-04-22

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Hanna Nicander

6-11

Ordförande ...............................................................................................................................
Peter Johansson

Justerare ...............................................................................................................................

Anders Tell       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Räddningsnämnden Sammanträdesdatum 2020-04-22

Datum då
anslaget sätts upp

2020-04-23 Datum då 
anslaget tas ned

2020-05-15

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 
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Nämnd/Styrelse: Räddningsnämnden 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 22 april 2020, kl. 13:30, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

- Räddningschefen 

2020/1 1.2.7 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/27 1.2.7 

5 Internkontrollplan Räddningstjänsten 2020 2020/53 1.5.2 

6 Räddningstjänstens prislista 2020 2020/60 1.3.1 

7 Tillsynsplan enligt LSO och LBE 2020-2023 2020/61 1.3.1 

8 Revidering av Räddningsnämndens delegationsordning 2019/80 1.3.1 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

RN § 6

Informationer
Änr RN 2020/1 1.2.7

 Räddningschef Andreas Bengtsson informerar om:

- Provtagning övningsplatser – nya planer och arbetet fortsätter.

- PwC – Gemensam larmcentral för Skåne Nordost – skypepresentation.

- Sotning.

Ny upphandling, reglemente och delegationsordning – SKR cirkulär 
19:07 kring brandskyddskontroll.

Uppföljning av ny utförare – program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare och avtal styr.

- Skåne Nordost – Inre befäl 1 april (samtliga kommuner utom Skåne-
Mitt).

- Förändringar/föryngringar i befälsleden – pensioneringar.

- Coronaviruset – påverkan på verksamheten.

- Ekonomisk uppföljning - prognos till och med mars månad.

- Inför budgetberedningen.
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Räddningsnämnden 2020-04-22

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

RN § 7

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr RN 2020/27 1.2.7

Beslut
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2020/27 Hid 2020.130
Redovisning av delegeringsbeslut 2020-04- — 2020-04-14.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

RN § 8

Internkontrollplan Räddningstjänsten 2020
Änr RN 2020/53 1.5.2

Beslut
 Fastställa intern kontrollplan för Räddningsnämnden.

Sammanfattning
Räddningstjänsten har upprättat förslag till internkontrollplan för 2020.

Planen innehåller ett kommungemensamt samt sex förvaltningsspecifika 
kontrollområden. Ett förvaltningsspecifikt område är initierat av kommun-
styrelsen och avser uppföljning av nya riktlinjer för kamerabevakning. 
Kontrollområdet avseende utvärdering av projektmodellen är en fortsätt-
ning på 2019 års  kontroll. De övriga fyra förvaltningsspecifika kontrollom-
rådena är nya för året och syftar till att utvärdera återkommande arbets-
uppgifter inom förebyggande och operativa avdelningen samt hur brist på 
fysisk krisledningsutrymme påverkar krisledningsförmågan inom Kristian-
stad kommun. 

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden
 Fastställa intern kontrollplan för Räddningsnämnden.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2020-03-30.
Räddningstjänstens internkontrollplan.
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RN § 9

Räddningstjänstens prislista 2020
Änr RN 2020/60 1.3.1

Beslut
 Fastställa Räddningstjänstens prislista att gälla från och med 

2020-10-01.

Räddningsnämndens behandling
Yrkanden

Ordförande föreslår att fastställa Räddningstjänstens prislista att gälla från 
och med 2020-10-01.

Sammanfattning
Räddningstjänsten har upprättat förslag till prislista som baseras på Före-
ningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge prislista för 2020. Räddnings-
tjänsten önskar revidera priserna från nuvarande prislista, uppräknade 
med arbetskraftskostnadsprisindex på 1,8 % samt konsumentprisindex på 
1,5 %. 

Avseende onödiga automatiska brandlarm föreslår förvaltningen Rädd-
ningsnämnden att utöver den årliga indexeringen att öka taxan med 500 
kr/larm som en engångsökning. Räddningstjänsten har genomfört en 
kartläggning av jämförbara räddningstjänsters taxor för att lämna Rädd-
ningsnämnden detta förslag. 

Gällande taxa för tillsyner och tillstånd har en översyn gjorts för att erhålla 
ett uppdaterat beräkningssystem. Syftet till översynen är att förutsättning-
ar i både lagstiftning och handläggningssätt har ändrats över åren och att 
det tidigare beräkningssättet därmed har blivit förlegat. Översynen har 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

baserats på SKR:s beräkningsprinciper, en kartläggning av jämförbara 
räddningstjänsters taxor och beräkningssystem, gällande lagstiftning samt 
en översyn av de interna processerna som berör taxorna. Detta har genere-
rat andra och färre kategorier avseende tillstånd samt uppdaterade 
tidsuppskattningar för handläggning av både tillsyn och tillstånd. Eftersom 
beräkningssystemet skiljer sig från tidigare modell är jämförelser gällande 
priser svårt att göra gällande främst tillstånd i ordinarie prislista.

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden
 Fastställa Räddningstjänstens prislista att gälla från och med 

2020-08-01.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2020-04-02.
Räddningstjänstens prislista.
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RN § 10

Tillsynsplan enligt LSO och LBE 2020-2023
Änr RN 2020/61 1.3.1

Beslut
 Godkänna tillsynsplan enligt LSO och LBE 2020-2023.

Sammanfattning
Räddningstjänsten har reviderat tidigare tillsynsplan enligt lag om skydd 
mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Tillsynsplanen är ett underliggande dokument till gällande handlingspro-
gram.

Det finns för närvarande inget i lagstiftningarna som säger exakt var tillsyn 
ska genomföras eller med vilka frister utan det är bedömningar som varje 
kommun ska göra. I Statens Offentliga Utredningar (SOU 2018-54) ”En 
effektivare kommunal räddningstjänst” ges förslag att MSB (myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) ska kunna ges bemyndigande att tydli-
gare reglera förfarande för kommunens tillsyn enligt LSO. En sådan regle-
ring är ännu inte framtagen.

Planen innehåller bl.a. beskrivning av hur tillsyn genomförs, kompetensen 
som finns hos tillsynsförrättare och övergripande beskrivning över urval 
av tillsynsobjekt och – verksamheter.

Nytt handlingsprogram enligt LSO ska tas fram under året. I tillsynsplanen 
anges därför att ändringar i handlingsprogrammet kan medföra behov av 
justeringar även i tillsynsplanen.

Med anledning av ovanstående har endast smärre ändringar gentemot 
tidigare tillsynsplan gjorts. Ett tillägg av verksamheter har gjorts: kyrko-
byggnader med tillhörande lokaler bedöms behöva tillsynas, bl.a. beroende 
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på att lokalerna har flera olika användningar såsom möteslokaler, öppna 
förskolor m.m. Riktlinjer har kommit från MSB för hur tillsyn LBE kan gö-
ras över hantering av explosiv vara på sprängsajter som stenbrott och sär-
skild planering kommer att göras för den typen av tillsyn. 

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden
 Besluta om tillsynsplan enligt LSO och LBE 2020-2023.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2020-04-02.
Räddningstjänstens förslag till tillsynsplan enligt LSO och LBE 2020-2023.
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RN § 11

Revidering av Räddningsnämndens delegationsordning
Änr RN 2019/80 1.3.1

Beslut
 Fastställa reviderad delegationsordning för Räddningsnämnden att 

gälla från och med 2020-04-23

Sammanfattning
Följande föreslås läggs till Räddningsnämndens delegationsordning:

”Delegationsbeslut enligt delegationsordning för Räddningsnämnden ska 
anmälas till Räddningsnämndens nästkommande sammanträde.”

”Räddningsnämndens ordförande har på Räddningsnämndens vägnar rätt 
att fatta beslut i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas (6 kap § 39Kommunallag 2017:725). Sådana beslut ska 
anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.”

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden
 Fastställa reviderad delegationsordning för Räddningsnämnden att 

gälla från och med 2020-04-23.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2020-04-06.
Förslag till reviderad delegationsordning för Räddningsnämnden.
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