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Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: 2010-05-27   
  
Plats och tid Urshults brandstation, kl. 13.00-16.15 
  
 
Beslutande Inge Strandberg (m) 
 Björn Elmqvist (c), ersätter Marie-Louise Hilmersson (c)      
 Peter Skoog (s) 
 Örjan Davoust (m) 
 Yvonne Wilhelmsson (c), ersätter Åke Carlsson (c)  
 Barbro Svensson (s) 
 Per Ragnarson (c) 
   
Övriga närvarande Per Pettersson, räddningschef 
 Mats Johansson, stf räddningschef 
 Catarina I Vernersson, sekreterare  
  
Utses att justera Per Ragnarson                 
  
 

Justeringens plats och tid Lessebo 2010-_ _-_ _ 

 
 
Underskrifter Sekreterare        __________________________________    Paragrafer 21 - 35 

  Catarina I Vernersson 

 
 Ordförande       __________________________________  

 Inge Strandberg  
 
 Justerande         _________________________________   

 Per Ragnarson 
 
 
    
 

 
 ANSLAG/BEVIS 
 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 
Sammanträdesdatum 2010-05-27 
 
Datum för anslags uppsättande 2010 -_ _-_ _ Datum för anslags nedtagande     2010  -_ _-_ _
  

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo 
 
Underskrift  _____________________________________  

 Catarina I Vernersson 

 
 Utdragsbestyrkande 
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Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 21   
 
 
Föregående mötes protokoll                                     
 
Genomgång av protokoll från möte den 24 mars 2010. 
 
      
 
Direktionen beslutar  
 
att lägga protokoll från möte den 24 mars 2010 till handlingarna.  
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Justeras Utdragsbestyrkande  

 
§ 22 Dnr. 2010/27   042  
 
Årsredovisning 2009 
 
Redovisning av revisionsrapport, ”Granskning av årsredovisning 2009” 
 
Kommunalförbundets årsredovisning för 2009 samt revisionsrapport är 
överlämnad till förbundets medlemskommuner. 
 
Av rapportens sammanfattning framgår att: 
 

 Revisionen bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör 
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen. 

 

 Revisionen bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt 
uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt 
god redovisningssed. 

 

 Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. 

 

 Det redovisade resultatet på 465 tkr är förenligt med det finansiella 
målet om god ekonomisk hushållning som direktionen har beslutat 
om. 

 

 I årets förvaltningsberättelse redovisas för första gången de 
verksamhetsmål som fastställts i handlingsprogrammet och en 
bedömning av om dessa mål har uppfyllts eller inte. Revisionen gör 
ingen annan bedömning av målen för verksamheten än den som 
gjorts i årsredovisningen. 

 

 En tydligare information om rekommendationer följs eller inte samt 
redovisning av tilläggsupplysningar bör ske till nästa år. 

 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera revisionsutlåtandet till protokollet samt 
 
att till kommande redovisningar, beakta synpunkten ”en tydligare 
information om rekommendationer följs eller inte samt redovisning av 
tilläggsupplysningar bör ske till nästa år”. 
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§ 23 Dnr. 2010/51   042 
 
 
Verksamhets- och resultatuppföljning efter fyra månaders verksamhet 
 
Larmstatistik, antal utryckningar fördelade på händelsetyp, 1/1 – 30/4, 2010 
      

Olyckstyp 2010 2009 2008 

Brand i byggnad 19 29 24 

Brand ej i byggnad 29 17 20 

Trafikolycka 25 26 32 

Utsläpp av farligt ämne 3 9 7 

Drunkning- / tillbud 0 0 0 

Nödställd person 0 0 1 

Djurräddning (nödställt djur) 1 2 0 

Stormskada 0 0 0 

Bergras / jordskred 0 0 0 

Annat ras 0 0 0 

Översvämning av vattendrag 2 1 1 

Annan vattenskada 4 0 0 

Annan olycka 2 1 3 

Automatlarm, ej brand* 16 28 35 

Förmodad brand 5 6 3 

Falsklarm brand 0 0 4 

Förmodad räddning 0 2 2 

Falsklarm räddning 0 0 0 

I väntan på ambulans** 5 0 0 

Sjukvård på delegation 0 0 0 

Hjälp till ambulans 4 4 2 

Hjälp till polis 0 0 1 

Felindikering från aut larm 0 1 0 

Vattentransport 1 0 0 

Sanering - 0 0 

Trygghetslarm 0 0 0 

Säkerhetsvakt 0 0 0 

Dykuppdrag 0 0 0 

Länspumpning - 0 0 

Inbrottslarm 2 0 0 

Hiss ej nödläge 0 0 0 

Annat uppdrag 2 2 3 

Annan kommunal - - 0 

Statlig räddningstjänst - - 0 

Totalt 119 128 138 

 

Registrerade mantimmar i 
CORE insatsrapport 

   

Summa 1/1 – 30/4 816 1 084 1 626 
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forts. § 23   
 
Resultatinformation efter fyra månaders verksamhet 

 Utfall Budget Redovisat Justerat Ack utfall Avvik. %-förb. Helårsutfall  

 2009 2010   utfall 4 mån       Avvikelse  

INTÄKTER           

Kommunbidrag  31 534 32 541 10 847 0 10 847 21 694 33,3% 32 541 0  

Xtra Kommunbidrag  0 0 0 0 0 0  0 0  

           

Summa Intäkter 31 534 32 541 10 847 0 10 847 21 694 33,3% 32 541 0  

           

Taxor/brandsyn mm 655 470 137 0 137 333 29,1% 470 0  

Bidrag 288 315 75 0 75 240 23,8% 315 0  

Förs. av verksamh 519 690 51 0 51 640 7,3% 690 0  

           

Summa intäkter 1 462 1 475 262 0 262 1 213 17,8% 1 475 0  

           

Totala Intäkter 32 996 34 016 11 109 0 11 109 22 907 32,7% 34 016 0  
           

KOSTNADER           

Personal -22 854 -24 039 -6 876 -250 -7 126 -16 913 29,6% -24 039 0  

Övriga kostnader -7 379 -7 096 -2 237 77 -2 160 -4 936 30,4% -7 096 0  

Kapitalkostnader -2 457 -2 881 -741 -60 -801 -2 080 27,8% -2 681 200  

Jämförelsestör. poster 159          

           

Summa Kostnader -32 531 -34 016 -9 854 -233 -10 087 -23 929 29,7% -33 816 200  

           

Resultat 465 0 1 256 -233 1 023 -1 023  200 200  
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forts. § 23 
 
 

  Utfall 2010 per 4 månader (tkr) 
     

Investeringar Projekt Budget Redovisat Återstår 

   tkr  

     

Basbil 7127 2 700,0 0,0 2 700,0 

Transportfordon nr 1 7158 350,0 122,0 228,0 

Transportfordon nr 2 7159 150,0 0,0 150,0 

RAKEL  7417 0,0 12,0 -12,0 

Utalarmering 7412 0,0 0,0 0,0 

10 årsinvesteringar 7911 750,0 13,9 736,1 

     
     

Summa  3 950,0 147,9 3 802,1 
 
 
Sammanfattning 
 
Antalet utryckningar såväl som antalet registrerade mantimmar inom den 
operativa verksamheten är lägre än jämförelseåren 2009 och 2008. 
 
Kostnaderna för personal ca 3,7% under riktpunkt. Avvikelsen hänförlig till 
dels att utfall beträffande nya löneavtal inte är klart och dels att tid för 
utbildning och övningsverksamhet inte lagts ut i samma omfattning som 
tidigare år. Särskilda utbildningsinsatser, bl.a. inom projekt ”bussräddning”, 
kommer att genomföras under hösten. Åtgärden att hålla igen på övningstid 
således medvetet för att ha resurser till pågående projekt. 
 
Kapitalkostnaderna uppgår till lägre belopp än beräknat som följd av rådande 
ränteläge. 
 
Helårsresultat beräknas uppgå till ett positivt resultat om 200 tkr. 
 
  
Direktionen beslutar 
 
att notera resultatinformationen till protokollet. 
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§ 24 Dnr. 2010/52   004 
 
Beslut beträffande gallring av handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse. 
 
Varje kommun/kommunalförbund ansvarar för sina allmänna handlingar 
enligt arkivlagen. För att allmänna handlingar, som till exempel kopior, 
reklam och elektroniska spår exempelvis i form av s.k. cookifiler, ska 
kunna gallras måste det finnas ett beslut om detta. 
 
Det finns inte sedan tidigare något beslut om gallring av handlingar för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
 
Föreligger förslag till generellt gallringsbeslut att gälla från och med 
2003-01-01. 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att anta generellt gallringsbeslut i enlighet med förslaget att gälla fr.o.m. 
2003-01-01 och tills vidare. 
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§ 25 Dnr. 2010/53   173 
 
Beslut om utökad anslutningsgrad till kommunikationssystem 
RAKEL 
 
Enligt direktionsbeslut dnr 2007/46 173 är kommunalförbundet för 
närvarande i begränsad omfattning, sex abonnemang/enheter anslutet till 
nationellt kommunikationssystem, RAKEL. Enheter/terminaler finns 
installerade i förbundets båda ledningsfordon, i räddningscentralen i 
Tingsryd och, efter färdigställd ombyggnation, i ledningscentral i 
Lessebo. 
 
Från och med 2010-05-10 utgör RAKEL primärt operativt sambands-
system för kontakt mellan räddningschef i beredskap, SOS Alarm, 
samverkande räddningstjänstledning inom Kronobergs län och 
polismyndigheten. 
 
Övergång till RAKEL-systemet vid operativt sambandsbehov har 
försenats bl.a. som följd av tekniska problem inom SOS Alarm. I 
promemoria  
2010-02-16 från försvarsdepartementet framgår bl.a. 
 

- Myndigheter och andra aktörer med ansvar för allmän ordning, 
säkerhet och hälsa måste ha en god grundläggande förmåga att 
snabbt och effektivt agera och samverka vid ett nödläge eller i en 
krissituation. RAKEL utgör ett viktigt verktyg när detta ska 
åstadkommas. 

 
- Då det hittills visat sig vara ett otillräckligt styrmedel att låta de 

statliga myndigheterna betala för systemet oavsett faktisk 
användning måste ytterligare styrmedel nu enligt arbetsgruppen 
användas för att inte syftet med att uppnå en förbättrad 
samordning vid nödlägen och krishantering ska riskeras. Statliga 
myndigheter som har ett särskilt ansvar för krishantering eller som 
har tjänsteman i beredskap ska därför ansluta sig till RAKEL. 
Detta ska enligt förslaget föreskrivas i förordningen (2006:942) om 
krisberedskap och höjd beredskap. Det bör däremot inte anses 
lämpligt att tvinga andra aktörer, såsom kommuner och landsting, 
att ansluta sig till RAKEL för uppgifter som medför ett särskilt 
ansvar för krishantering. 

 
- Det är inte meningen att staten ska upprätthålla parallella system 

för samma ändamål och på så vis försvåra en övergång från 
analoga till digitala system och fördyra radiokommunikationen för 
de s.k. blåljusmyndigheterna och andra myndigheter med 
krisberedskapsansvar. MSB bör därför ges i uppdrag att fasa ut 
länsradionätet under en övergångsperiod som inleds 2010.………  
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forts. § 25 

 
Ersättningen till SOS Alarm för att upprätthålla driften i det 
analoga länsbasnätet föreslås upphöra helt efter 2011. 
Möjligheten för staten att säga upp eller omförhandla avtalet med 
SOS Alarm för att åstadkomma en förändring beträffande 
ersättningen för driften av dubbla radiosystem före 2011, för att 
ytterligare påskynda en övergång till RAKEL, bör övervägas. 

 
Kommunalförbundet har hos MSB ansökt om s.k. takpris för 
abonnemangsavgifter för kommunikation i RAKEL-systemet.  
 
Följande avgifter har meddelats i ett preliminärt* beslut: 
 
Avgiftstak 2009 

8700kr/abm 

Ant abm 

 

2010 
8700kr/abm 

Ant abm 2011 
9500kr/abm 

Ant abm 2012 
9500kr/abm 

Ant abm 

 0 kr 0 104 400kr 12 209 000kr 22 275 500kr 29 

 
*) Hemställan om slutgiltigt och skriftligt beslut måste göras till MSB. Enligt uppgift 
kommer skriftligt beslut inte att avvika från preliminärt sett till antal abonnemang och 
pris.  

 
Av ärendebeskrivningen framgår att en generell övergång till systemet 
torde vara nödvändig. I det fall staten verkställer ett eventuellt beslut att 
dra in ersättningen till SOS Alarm för underhåll av länsbasnätet måste 
förbundet själv stå för denna kostnad om funktionalitet i nuvarande 
system skall kunna garanteras. En betydande ökning av 
driftskostnaderna för operativt samband blir oundvikliga. 
 
Även förbundets utalarmering berörs i det fall funktionalitet i länsbasnätet 
upphör. Operativa enheter skall kunna larmas antingen via en ordinarie 
väg eller via en alternativ reservväg. För närvarande utgör fast 
förbindelse via telenätet den ordinarie larmvägen. Reservvägen utgörs av 
radioförbindelse, via länsbasnätet, till utalarmeringsutrustning på 
respektive station. RAKEL-systemet kan vara bärare av larm via 
reservväg. Dock krävs då kompletterande installationer på förbundets 
samtliga brandstationer.  
 
Enligt förbundsledningen utgör osäkerheten beträffande 
abonnemangskostnaderna från 2013 och framåt en försvårande 
omständighet.  
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forts. § 25 
 
Kostnaderna i samband med en övergång beräknas till ca 1 020 tkr, 
fördelat: 
 
Fasta mobila terminaler  33 st á 10 000 330 000 kr 
Bärbara terminaler  24 st á   8 000 200 000 kr 
Tillbehörsutrustning  24 st á 15 000 360 000 kr 
Monteringskostnader        70 000 kr 
Utbildningskostnader      60 000 kr 
 
Summa                     1 020 000 kr 
 
 
Direktionen beslutar  
 
att Räddningstjänsten Östra Kronoberg under 2011, om så bedöms 
nödvändigt, skall gå över till digitalt sambandssystem, RAKEL, och, 
 
att uppdra åt räddningschefen att vidta de åtgärder som teknikskiftet i så 
fall erfordrar. 
 



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(22) 

  ÖSTRA KRONOBERG 2010-05-27 
 
 
   

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 26 Dnr.2010/54   041 
 
Preliminärt beslut beträffande drift- och investeringsbudget 2011 
 
Förbundets nettokostnader, d.v.s. medlemsbidrag, för 2011 uppgår enligt 
beslutad flerårsplan (dnr 2009/25) till 33 130 tkr. Jämfört med 
innevarande år innebär det en ökning med 589 tkr. Ökningen hänförlig till 
ökade kostnader för personal som följd av centrala avtal.  
 
Förbundsledningen gör bedömningen att verksamheten under 2011 skall 
kunna bedrivas enligt beslutade styrdokument, inom beslutad driftbudget. 
 
Faktorer som kan komma att påverka driftskostnaderna 
 
I underlaget till flerårsplan utgår beräkningen av personalkostnaderna 
från en central överenskommelse om 2%. Avtalsöverenskommelse för 
AB-anställda är klar och uppgår till 3,5% över två år. Således inom 
prognostiserat utfall. 
Avtal för deltidsanställd operativ personal är ännu ej klart. Förbundets 
personalkostnader knutna till RiB-avtalet utgör ca 65 % av de totala 
kostnaderna för personal. En eventuell avvikelse från prognos om 2 % 
får således stora effekter. En avtalsnivå högre än 2 % kan dock till delar 
kompenseras genom att omkostnaderna för personal (PO) för 2011 
preliminärt anges något lägre än för 2010. 
 
Beslutade, fullföljda och påbörjade förändringar beträffande förbundets 
lokaler bedöms rymmas inom ram. Vid ett flertal stationer föreligger enligt 
tidigare redogörelse behov av förbättringar, framför allt avseende 
personalutrymmen. Beroende på omfattning av åtgärder och huruvida 
dessa bedöms som underhåll eller investeringar kan hyreskostnaderna 
komma att öka. 
 
Investeringar 
 
Beslutade investeringar enligt flerårsplan uppgår för 2011 till 4 500 tkr. 
Fördelat på höjdfordon 4 000 tkr och övriga 10-årsinvesteringar 500 tkr. 
Tillkommande kapitalkostnader (drift) 2012 vid fullföljd investeringsplan 
uppgår till 598 tkr. 
 
En generell övergång till digitalt sambandssystem under 2011 beräknas 
kosta 960 tkr. Summan finns inte specifikt avsatt i investeringsbudget för 
2011. Förbundsledningen gör bedömningen att kostnaderna för införande 
av RAKEL ryms inom beslutad investeringsbudget antingen genom köp 
av begagnat höjdfordon eller genom att senarelägga inköp av höjdfordon.  
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forts § 26 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera inriktningen, det vill säga, driftbudget för 2011 i enlighet med 
flerårsplan, nettokostnader/medlemsbidrag 33 130 tkr, och 
investeringsbudget 2011, 4 500 tkr. 
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§ 27 Dnr. 2010/45   040 
 
Fråga från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Uppvidinge kommun 
beträffande åtgärder för att minska Uppvidinge kommuns kostnad för 
räddningstjänst 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt följande fråga till 
förbundsdirektionen: 
 
Angående Uppvidinge kommuns kostnad för räddningstjänst kommande 
budget och planperiod.  
 
Uppvidinge har sedan länge mycket höga kostnader för räddningstjänst 
per innevånare. I senaste Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och 
Landsting (2008) framgår att Uppvidinge lägger 1194 kronor per 
innevånare och år för räddningstjänst. Genomsnittet i riket är 753. 
Skillnaden är ca 4 mkr per år och kommunen ser stigande kostnader på 
andra angelägna områden som vård och behandling av barn inom 
socialtjänstens område, barn med särskilda behov i skolan och 
kollektivtrafik. För att rätt kunna prioritera hur vi använder innevånarnas 
resurser önskar Uppvidinge kommun svar på vilka åtgärder direktionen 
skulle behöva vidta för att sänka Uppvidinge kommuns kostnad för 
räddningstjänst till genomsnittet för riket respektive till genomsnittet för 
RÖKs övriga medlems kommuner. 
 
 
 
Direktionen beslutar  
 
att uppdra åt räddningschefen att lämna förslag på verksamhets-
förändringar motsvarande en kostnadsminskning som sänker Uppvidinge 
kommuns medlemsavgift per invånare till nationellt genomsnitt alternativt 
till övriga två medlemskommuners genomsnittliga nivå, och, 
 
att som förutsättning gäller att förslaget skall utgå från att förändringar görs 
vid enheter inom Uppvidinge kommuns geografiska område, och, 
 
att i förslaget redovisa konsekvenser vid verkställighet av verksamhets-
förändringar, och, 
 
att förslaget skall innefatta förslag till fördelning av medlemsavgifter efter 
verkställd verksamhetsförändring/kostnadsminskning.  
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§ 28 Dnr.  2009/32  29 
 
Beslut beträffande renoveringsåtgärder vid brandstationen i Norrhult 
 
Behov av förbättringsåtgärder vid brandstationen i Norrhult har påtalats 
sedan början på 2000-talet. Åtgärder som ses som absolut nödvändiga 
avser utrymmen för omklädning, dusch, wc. Vidare krävs mögelkontroll 
och eventuellt sanering av teorilokal, förbättrade utrymningsmöjligheter, 
byte av vagnhallsportar och byte av värmepanna*. 
Flera av de ovan angivna behoven framgår även av Arbetsmiljöverkets 
inspektionsprotokoll.  
 
*) Uppvärmningssystemet utgörs idag av oljepanna och vattenburen värme i huvudsak 
via s.k. aerotemprar. 

 
Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun har behandlat åtgärdsförslag från 
förvaltaren Uppvidingehus AB. Förslaget innebär byte av värmeanläggning 
till värmepump och att behoven av utrymmen för omklädning och dusch 
löses genom att till befintlig byggnad placera fristående modul. 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut skall engångskostnader, värmeanläggning 
200 tkr och montering av fristående modul 100 tkr, summa 300 tkr, 
faktureras Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Tillkommande driftskostnader att erläggas via hyra uppgår till 3 tkr/månad. 
Ärendet beslutat överlämnas till förbundsdirektionen för ställningstagande. 
 
Ärendet har betydelse ur ett flertal perspektiv. Samtidigt som det framstår 
helt klart att lokalerna är i stort behov av åtgärder är det ytterst tveksamt 
om förbundet i egenskap av hyrestagare skall stå för hela kostnaden enligt 
förslaget. En betydande del av de kostnader som uppkommer vid 
verkställighet är hänförliga till underhållsåtgärder som skulle skett 
fortlöpande. Vidare saknas i förslaget teknisk beskrivning, 
ritningsunderlag, uppgift om övriga påtalade behov och förslag till 
energibesparande åtgärder. 
 
 
Direktionen beslutar  
 
att uppdra åt räddningschefen att hemställa om förhandling med ägaren, 
Uppvidinge kommun, beträffande lämnat åtgärdsförslag i syfte att uppnå 
en annan överenskommelse om fördelning av kostnaderna, och, att då 
även beakta behov av renoveringsåtgärder som inte framgår av förslaget. 
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§ 29 Dnr. 2010/55   003 
 
 
Beslut om åtgärder med anledning av regeringsproposition 
2009/10:203, ”Ny lag om brandfarliga och explosiva varor” 
 
Propositionen innehåller förslag till en ny lag om brandfarliga och explosiva 
varor som ska ersätta den nu gällande. Förslaget utgör en förenkling och 
modernisering av de befintliga reglerna på området. Nytt i sak är att 
tillståndshanteringen beträffande explosiva varor fortsättningsvis ska skötas 
av kommunerna, istället för som idag av polismyndigheten. Vidare föreslås 
viss modifiering av brotten mot lagstiftningen och de straffskalor som är 
knutna till dessa.   
 
Regeringen anger i förslaget att: ”De myndigheter som prövar frågor om 
tillstånd enligt lagen ska också inom samma område utöva tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i 
anslutning till denna”. 
 
För närvarande är byggnadsnämnden tillståndsmyndighet och RÖK 
tillsynsmyndighet i ärenden som gäller brandfarliga varor. 
 
Sammantaget genererar detta ett behov av att bestämma om RÖK:s 
medlemskommuner eller RÖK skall komma att utgöra myndighet. 
 
 
 
Direktionen beslutar  
 
att, under förutsättning att riksdagen godkänner förslag till ny lag LBE 
(2009/10:203), godkänna förändring av myndighetsorganisation 
innebärande att RÖK kommer att utgöra både tillstånds- och 
tillsynsmyndighet enligt LBE, och, 
 
att uppdra åt räddningschefen att initiera överläggningar med respektive 
medlemskommun i syfte att utarbeta förslag till kommande 
myndighetsorganisation, och, 
 
att, under förutsättning att medlemskommunerna godkänner föreslagen 
organisation, uppdra åt räddningschefen att översända reviderad 
förbundsordning (3§) till medlemskommunerna för fastställande. 
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§ 30 Dnr. 2010/33   170 
 
Organisation med s.k. FIP, Första Insats Person 
 
Enligt beslut dnr 2010/33 uppdrogs åt förbundsledningen att närmare 
undersöka möjligheterna för införande av s.k. ”första insats person” inom 
RÖK. 
 
Förbundsledningen anser att tillskapande av FIP inom RÖK:s operativa 
organisation kommer att öka möjligheterna för effektiva räddningsinsatser 
och på sikt minska de sammanlagda skadekostnaderna. 
 
Förbundsledningen gör dock bedömningen att för närvarande avvakta med 
nämnda organisationsförändring. 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att tillsvidare avvakta med tillskapande av s.k. FIP-enheter inom RÖK:s 
operativa organisation. 
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§ 31 Dnr. 2010/56   023 
 
Anställning av räddningsvärnsmän, ej uttagning med stöd av 
tjänsteplikt 
 
En operativ organisation med i förväg uttagen personal med stöd av 
tjänsteplikt innebär snäva begränsningar när denna kategori får tas i 
anspråk. För att kunna använda värnpersonal i samband med en insats 
skall räddningstjänstbegreppet råda. 
 
Att, som nu, ha räddningsvärnen medtagna i larmplaner är i vissa stycken 
regelvidrigt. Förhållandet kan skapa problem bl.a. i form av tvetydigheter vid 
eventuella arbetsolyckor och gentemot respektive huvudarbetsgivare. 
 
Om samma personal som idag finns uttagna vid respektive räddningsvärn 
istället hade ett anställningsförhållande med RÖK uppstår inte nämnda 
problem. Ur ett kostnadsperspektiv är skillnaderna små. Ersättningen i 
samband med insats, övning etc. följer samma avtal (RiB) i båda fallen. 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att godkänna att förbundsledningen inleder process i syfte att teckna 
anställningsöverenskommelse med respektive räddningsvärnsman. 
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§ 32 Dnr.2010/57   002 
 

Anmälan delegationsbeslut 
 

Med stöd av delegation har beslut fattats i följande ärenden: 
 

  110 - Allmän sammankomst  

Datum Handl Händelserubrik Diarienr. 

2010-04-28 BG Yttrande - Tingsryds Marknad 110.2010.00129.3814 

    

  111 - Permanent serveringstillstånd  

Datum Handl Händelserubrik Diarienr. 

2010-04-12 BG Yttrande - Kvarnen i Knällsberg HB 111.2010.00054.3752 

2010-04-12 BG Yttrande - HotellM, Kvarnen i Knällsberg B&B 111.2010.00054.3753 

2010-03-22 BG Yttrande - Rest, Kao Suay HB 111.2010.00100.3718 

2010-05-19 BG Yttrande - Hotell, Lilla Brukshotellet Lindshammar 111.2010.00150.3869 

    

  112 - Tillfälligt serveringstillstånd  

Datum Handl Händelserubrik Diarienr. 

2010-04-29 BG Yttrande - Folkets Hus, Skruv 112.2010.00135.3822 

2010-05-17 BG Yttrande - Karnevalen i Hovet 112.2010.00140.3852 

2010-05-19 BG Yttrande - Tingsryds Marknad 112.2010.00152.3867 

2010-05-19 BG 
Yttrande tillfälligt serveringstillstånd för TUFC vid Tingsryds 
marknad 112.2010.00153.3868 

    

  140 - Sotning  

Datum Handl Händelserubrik Diarienr. 

2010-04-29 PP Avslag - Egensotare, Sven-Olof Johansson 4 140.2009.00328.3825 

2010-04-29 PP Avslag - Egensotare, Sven-Olof Johansson 5 140.2009.00330.3826 

2010-04-29 PP Avslag - Egensotare, Anders Fransson 140.2009.00359.3823 

2010-04-13 PP Avslag - Egensotare, Martin Grohmann 140.2010.00018.3759 

2010-05-07 pp Medgivande - Egensotare, Anders Kyed 140.2010.00108.3844 

2010-05-07 pp Medgivande - Egensotare, Rolf Rosander 140.2010.00111.3847 

2010-05-07 pp Medgivande - Egensotare, Sven Karlsson 140.2010.00112.3845 

2010-04-26 pp Medgivande - Egensotare, Anders Carlsson 140.2010.00078.3811 

2010-04-26 pp Medgivande - Egensotare, Lennart Davidsson 140.2010.00085.3812 

2010-04-19 pp Medgivande - Egensotare, Lennart Haraldsson 140.2010.00039.3789 

2010-04-13 pp Medgivande - Egensotare, Torgny Hedvall 140.2010.00048.3762 

2010-04-13 pp Medgivande - Egensotare, Ebbe Nordström 140.2010.00063.3761 

2010-04-13 pp Medgivande - Egensotare, Göran Johansson 140.2010.00089.3760 

2010-04-13 PP 
Medgivande annan än ägaren - Egensotare, Ann Charlotte 
Kakoulidou 140.2010.00088.3764 
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forts. § 32 
 

    

  201 - Detaljplan  

Datum Handl Händelserubrik Diarienr. 

2010-04-20 BG Yttrande över förslag till detalplan för Hohult 45:2 och 2:147 201.2010.00125.3790 

2010-03-19 BG Yttrande - Hätteboda Vildmarkscamping 201.2009.00210.3710 

2010-03-19 BG Yttrande ang detaljplan för Urshult 1:52 m fl 201.2010.00096.3707 

    

  202 - Brandskyddsdokumentation  

Datum Handl Händelserubrik Diarienr. 

2010-03-23 MD Yttrande - Skola, Dackeskolan, grundskola 202.2010.00098.3720 

    

  320 - Brandfarliga och explosiva varor  

Datum Handl Händelserubrik Diarienr. 

2010-03-19 BG Yttrande - Touch Coating Lessebo AB 320.2010.00042.3711 
 
 
 

Direktionen beslutar 
 
att notera anmälan om delegationsbeslut till protokollet. 
  



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(22) 

  ÖSTRA KRONOBERG 2010-05-27 
 
 
   

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 33 Dnr. 2010/44   023 
 
Extrainsatt ärende 
Entledigande av räddningsvärnsman 
 
Räddningsvärnsman Rolf Esaiasson, Linneryd, har inkommit med begäran att få bli 
entledigad som räddningsvärnsman fr.o.m. 2010-07-01.  
 
 
Direktionen beslutar 
 
att entlediga Rolf Esaiasson från uttagning enligt tjänsteplikt (6 kap, 1§ LSO) att ingå i 
räddningsvärnet i Linneryd fr.o.m. 2010-07-01.  
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§ 34 Dnr. 2010/47   021 
 
Extrainsatt ärende 
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm - LOK10 
 
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. för 
arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser - AB har träffats 
emellan SKTF och arbetsgivaren Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Avtalet gäller from 17 maj 2010 tom 30 april 2012. 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera informationen till protokollet. 
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§ 35 Dnr. 2010/58   179 
 
Rapporter 
 
Inbjudan till Förbundsdagar 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inbjudit till förbundsdagar i 
Vänersborg 19-20 oktober 2010. 
 
Anmälan till evenemanget lämnas vid nästkommande direktionsmöte. 
 
 
 
Sotningskonferens 
 
Räddningschefen deltog den 19-20 maj i en sotningskonferens. Direktionen 
delgavs information från konferensen. 


