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Nämnd/Styrelse: Räddningsnämnden 

  

Sekreterare: Hanna Nicander  

Tfn: 044-132226 

E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  

Tid och plats Onsdagen den 8 december 2021, direkt efter 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde,  

Rådhus Skåne rum 310. 

 

 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

- Räddningschefen 

2021/4 

4 Delgivningar 2021/50 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/5 

6 Ekonomisk månadsuppföljning 2021/78 

7 Internbudget för räddningsnämnden 2022 2021/242 

8 Larmcentralens prislistor 2022 2021/213 

9 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 2021/214 

 

Pierre Månsson 

Ordförande 
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RN § 34 

Informationer 
Änr RN 2021/4 

• Räddningschef Andreas Bengtsson informerar om: 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps uppföljning. 

- Samverkansavtal med räddningstjänst syd och nordvästra Skåne. 

- WSP – nytt samarbete påbörjat om markundersökningar. 
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RN § 35 

Delgivningar 
Änr RN 2021/50 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/50 Hid 2021.578 
Uppföljningsmöte med extern utförare Kristianstads sotnings AB  
2021-10-29. 
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RN § 36 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr RN 2021/5 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/5 Hid 2021.581 
Redovisning av delegeringsbeslut 2021-10-15 — 2021-11-27. 

Änr 2021/5 Hid 2021.511 
Avtalslista delegerade ärenden 2021-10-28 -- 2021-11-25. 

Änr 2021/5 Hid 2021.580 
Redovisning av delegationsärenden: fattade beslut om tillstånd enligt LBE, 
medgivande gällande egensotning, genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 
2021-09-01 – 2021-11-24. 
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RN § 37 

Ekonomisk månadsuppföljning 
Änr RN 2021/78 

Beslut 
• Notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Maria Thuvesson lämnar information om ekonomisk  
månadsuppföljning för oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning okotber 2021. 
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RN § 38 

Internbudget för räddningsnämnden 2022 
Änr RN 2021/242 

Beslut 
• Fastställa styrkort och internbudget 2022 för räddningsnämnden. 

 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har upprättat förslag till internbudget för 2022. 

Driftsbudgeten utgör 65,5 Mkr exkluderat internränta och avskrivningar. 
En ramökning har skett med 0,9 Mkr. Ramförstärkningen avser medel för 
trygghetssatsning inom skolan 0,2 Mkr, medel (statsbidrag) för systemled-
ning 0,4 Mkr på grund av ändrad lagstiftning, 0,2 Mkr för volymkompensa-
tion för ökade utryckningsinsatser avseende deltidsstyrkorna. Utöver det 
är det en förstärkning på 0,1 Mkr till riskhanteringsbudgeten. 

Investeringsbudgeten utgör 13,2 Mkr och avser främst inköp till den opera-
tiva verksamheten. Inköp av verksamhetsutrustning såsom t ex larmställ 
och kommunikationsutrustning för rökdykning mm, en befälsbil och en 
släckbil. Investering av utrustning för reservkraft finns också med som ett 
inköp 2022.  

I övrigt så administrerar Räddningstjänsten riskhanteringsbudgeten till 
kommunen, både avseende drift och investeringsmedel. Under verksam-
hetsåret fördelar Räddningstjänsten dessa pengar efter den överenskomna 
budgeten beslutad av de förvaltningar som ingår i riskhanteringsgruppen. 

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden 
• Fastställa styrkort och internbudget 2022 för räddningsnämnden. 
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Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-11-20. 
Budgettext 2022. 
Styrkort 2022. 
Budget drift 2022, verksamhetsnivå. 
Investeringsbudget 2022. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Räddningsnämnden 2021-12-08  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

RN § 39 

Larmcentralens prislistor 2022 
Änr RN 2021/213 

Beslut 
• Fastställa prislistor för larmcentralen att gälla från och med  

2022-01-01. 

 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har upprättat förslag till prislistor för larmcentralen 
som indexeringsmässigt baseras på PKV (prisindexering kommunal verk-
samhet). 

Det finns en prislista avseende externa kunder och en för interna kunder.  

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden 
• Fastställa prislistor för larmcentralen att gälla från och med  

2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-10-31. 
Intern prislista för larmcentralen. 
Extern prislista för larmcentralen. 
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RN § 40 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
(LSO) 
Änr RN 2021/214 

Räddningsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
(LSO). 

 

Sammanfattning 
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) kap 3 § 3 och kap 3 § 8 ska kommu-
nen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kom-
munen och vilken förmåga kommunen har att hantera riskerna. De mål 
som anges i handlingsprogrammen ska bygga på en analys av de risker som 
finns i kommunen. 

I juni 2021 utfärdade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. Syftet 
är bland annat att handlingsprogram ska vara lättare att läsa och jämföra 
kommuner emellan. 

De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska 
styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor och även 
kunna användas som information till allmänheten. Dessutom ska de kunna 
vara underlag för den tillsyn staten i form av MSB ska utföra gentemot 
kommunerna. 

De största skillnaderna gentemot tidigare handlingsprogram bedöms vara 
strukturuppbyggnaden, tydligare målsättningar och en utökad förmågebe-
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skrivning. Likt tidigare kommer styrande dokument tas fram separat med 
utgångspunkt i handlingsprogrammet. Den här typen av dokument, såsom 
tillsynsplan, riskanalys, operativa förmågor i detalj och övningsbeskriv-
ningar ska normalt räddningsnämnden kunna besluta om. Mindre ändring-
ar i dessa dokument leder inte till att själva handlingsprogrammet behöver 
ändras. 

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden 
• Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 

Anta förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
(LSO). 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-11-30. 
Förslag till handlingsprogram med bilagor. 
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