
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Räddningsnämnden 2022-04-06 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 11:10-11:50. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Katarina Honoré (S) 

 Pierre Månsson (L) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

    

    

                   

Övriga närvarande Andreas Bengtsson, 
räddningschef 

Maria Thuvesson, 
förvaltningsekonom Micael Svensson, brandingenjör 

 Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare  

                   

    

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Hanna Nicander 

7-11 

 

 
 
Ordförande Peter Johansson 

 
 

Justerare Anders Tell 

   
 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (1) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 6 april 2022 kl. direkt efter 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, 
Rådhus Skåne rum 310. 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

- Räddningschefen 

2022/15 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/13 

5 Ekonomisk månadsuppföljning 2022/59 

6 Räddningstjänstens prislistor 2022 2022/67 

7 Internkontrollplan Räddningstjänsten 2022 2022/74 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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RN § 7 

Informationer 
Änr RN 2022/15 

• Räddningschef Andreas Bengtsson informerar om: 

- Upphandling av företagshälsovård – tjänstbarhetsintyg. 

- Markundersökningar fortsätter på brandstationen i Åhus. 

- Tidplan för bolagisering av larmcentralen. 

- Inför budgetberedning. 
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RN § 8 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr RN 2022/13 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/13 Hid 2021.511 
Avtalslista delegerade ärenden 2021-11-27 – 2022-03-18. 

Änr 2022/13 Hid 2021.580 
Redovisning av delegationsärenden: fattade beslut om tillstånd enligt LBE, 
medgivande gällande egensotning, genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 
2021-11-25 – 2022-03-23. 
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RN § 9 

Ekonomisk månadsuppföljning 
Änr RN 2022/59 

Beslut 
• Notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Maria Thuvesson lämnar information om ekonomisk 
månadsuppföljning för februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022. 
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RN § 10 

Räddningstjänstens prislistor 2022 
Änr RN 2022/67 

Beslut 
• Fastställa räddningstjänstens prislistor att gälla från och med  

2022-05-01. 

 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten baserar främst sina priser på Skåneprislistan, som är ett 
samarbete avseende Skånes räddningstjänster, för prissättning emellan de 
olika Räddningstjänsterna som omfattas av samarbetet. Räddningstjänsten 
önskar att Räddningsnämnden fattar beslut om Skåneprislistan för Kristi-
anstad kommuns räkning.  

Exempel på uppräknade priser: 

Regulator Pris 2022 99 kr Pris 2021 96 kr 

Personal Pris 2022 648 kr Pris 2021 637 kr 

För priser som inte är reglerade i denna lista, har Räddningstjänsten Kristi-
anstad en kompletterande prislista, som är den som ska gälla för tjänster 
som Räddningstjänstens operativa avdelning erbjuder främst till andra 
räddningstjänster och förvaltningar inom kommunen, men som inte är 
reglerade i Skåneprislistan. 

Räddningstjänsten har från och med detta år, valt att lägga myndighetstax-
orna i en separat prislista, som ska publiceras på kommunens hemsida.  

Räddningstjänsten önskar revidera priser, uppräknade med arbetskrafts-
kostnadsprisindex på 1,8 % samt konsumentprisindex på 2,5 %, som följer 
Skåneprislistan. 
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Inför 2022 har ej aktuella tjänster tagits bort.  De tjänster som ändrats 
sedan tidigare prislistor, har reviderats så tjänsterna är de aktuella som går 
att avropa.   

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

2022-05-01. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2022-03-17. 
Skåneprislista 2022. 
Räddningstjänstens prislista. 
Myndighetstaxa för Räddningstjänsten. 
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RN § 11 

Internkontrollplan Räddningstjänsten 2022 
Änr RN 2022/74 

Beslut 
• Godkänna intern kontrollplan för räddningsnämnden 2022. 

 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har upprättat förslag till internkontrollplan för 2022. 

Två kommungemensamma kontrollområden finns medtagna, informa-
tionssäkerhet och hot och våld mot förtroendevalda. Det kommer enligt 
uppgift sändas ut digitala enkäter för att belysa dessa kontrollområden. 

I övrigt innehåller planen fyra förvaltningsspecifika kontrollområden.  

Räddningstjänstens operativa verksamhet är starkt knuten till det verk-
samhetssystem som används. Verksamhetssystemet används av många 
användare. I slutet av 2021 infördes en ny undersökningsrapport i syste-
met, varför det är viktigt att utvärdera att händelserapporterna hanteras 
och slutförs på ett adekvat sätt då de både påverkar statistik och fakture-
ring. Räddningstjänsten avser att genomföra stickprov för att säkerställa 
processen.  

Under 2022 infördes en modell för att utföra riskbedömningar inom opera-
tiva avdelningen för olika arbetsmoment. Under 2022 kommer många 
riskbedömningar att genomföras, varför modellen ska granskas under året 
så att den är den bästa lämpad för ändamålet.  

Under de senaste två åren har ett nytt arbetsmoment införts, elektroniska 
rekvisitioner istället för manuella.  Dessa har inte utvärderats från ”ax till 
limpa” inom förvaltningen, vilket alltid bör ske i samband med att ett nytt 
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verktyg införs. Räddningstjänsten har därför för avsikt att genomföra en 
granskning. 

De övriga förvaltningsspecifika kontrollområdena är kopplade till hand-
lingsprogrammet som under 2021 förändrades mycket med anledning av 
förändringar i lagstiftning och rekommendationer. Utifrån dessa föränd-
ringar har det tillkommit nya parametrar som ska följas inom Räddnings-
tjänsten, varför interna kontrollen utgör en bra kontrollmodell att följa upp 
dessa parametrar.  

2022 är ett uppstartsår för att sätta mål och uppföljningsnycklar för vidare 
kontroller 2023. Det som kommer att utvecklas under året är en metodik 
kring hur släckmedel skall omhändertas efter insats. 

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden 
• Godkänna intern kontrollplan för räddningsnämnden 2022. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2022-03-17. 
Räddningstjänstens internkontrollplan. 
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