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  ÖSTRA KRONOBERG  
     
    2011-11-30 
   

 
Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: 2011-11-30  
  
Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 14.30 – 16.30 
  
 
Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande 
 Sören Gabrielsson (C)  
 Stefan Karlsson (C) 
  Mikael Jeansson (S) 
 Peter Skog Lindman (S) 
 Margareta Löfström (M) 
 Yvonne Wilhelmsson (C), ersättare för Per Ragnarson (C)  
 Birgitta Söderlind-Hörberg (M) 
  
  
Övriga närvarande Mats Johansson, stf räddningschef 
 Göran Jörgensson, ekonomichef, §29-30 
 Per Pettersson, räddningschef 
 Catarina I Vernersson, sekreterare  
  
  
Utses att justera Mikael Jeansson 
 

Justeringens plats och tid Lessebo 2011- 12 - 

 
 
Underskrifter Sekreterare        __________________________________  Paragrafer 29-40 

  Catarina I Vernersson 

 
 Ordförande       __________________________________  

 Monica Widnemark  
 
 Justerande         _________________________________   

 Mikael Jeansson 

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

Organ Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 
Sammanträdesdatum 2011-11-30       Paragrafer  29 - 40 
 

Datum för anslags uppsättande 2011-12 - Datum för anslags nedtagande     201  -   -
  

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo 
 
Underskrift  _____________________________________  

 Catarina I Vernersson 

 
 Utdragsbestyrkande 
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Justeras Utdragsbestyrkande  

§29 Dnr. 2011/91   041 
 

Budget 2012 
 
Drift och investeringsbudget för 2012 samt investeringsplan 2013 – 2014 
 
Budgetförslaget beslutades preliminärt vid direktionens sammanträde i maj enär 
två av medlemskommunerna tillämpar s.k. tidig budgetprocess. 
 
Förbundets nettokostnader för 2012 beräknas uppgå till 34 415 000 kr vilket 
innebär en ökning jämfört med 2011 om 1 285 000 kr. Ramökningen utgörs av 
598 000 kr i ökade kapitalkostnader, 155 000 kr som helårseffekt av löneavtal 
2010-2011 samt beräknat (2,8 %) utfall 8 månader avtal 2012 om 532 000 kr. 
 
Viktiga handlingar 
Drift- och investeringsbudget 2012 
Investeringsplan 2013-2014 
 
Yrkanden 
Ordförande föreslår att godkänna förslag till drift- och investeringsbudget för 
2012 och plan för 2013-2014. 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att godkänna förslag till drift- och investeringsbudget för 2012, och 
 
att godkänna förslag för investeringsplan 2013-2014, och 
 
att som verksamhetsmål godkänna hänvisning till handlingsprogrammet med 
tillägg att i nytt handlingsprogram för perioden 2011-2014 skall förbundets 
verksamhetsmål förtydligas avseende mätbarhet och möjlighet till uppföljning, 
och 
 
att som finansiellt mål godkänna för 2012 jämte två kommande planeringsår 
skall resultatbudgeten redovisa positivt resultat, samt 
 
att förelägga förslaget för offentligt direktionsmöte för beslut. 
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Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 30 2011/176   045 
 
Upptagande av lån 2012 
 
Lån av Lessebo kommun, via Kommuninvest, om 2 000 tkr omsätts under 2012. 
Föreligger behov med anledning av beslutade investeringar om upptagande av 
lån, samma summa, 2 000 tkr, och, nyupplåning enligt nyupplåningsplan om  
4 200 tkr, totalt 6 200 tkr. 
 
Upplåningen innebär en ökning av förbundets långfristiga låneskuld med  
4 200 tkr vilken efter verkställande kommer att uppgå till 16 750 tkr. 
 
Yrkande 
 
Ordförande föreslår att uppdra åt räddningschef Per Pettersson att uppta lån 
genom upphandling gemensamt med Lessebo Kommun. Ett nytt lån om  
2 000 tkr och nyupplåning om 4 200 tkr. 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att godkänna upptagande av nytt lån under 2012 om 2 000 tkr, och, 
 
att godkänna nyupplåning om 4 200 tkr, och, 
 
att uppdra åt räddningschef Per Pettersson att uppta lån genom upphandling 
gemensamt med Lessebo Kommun. 
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§ 31 Dnr. 2011/165   055 
 
Taxor för externa tjänster och uthyrning enligt Sveriges kommuner och 
Landstings rekommendationer    
 
Debiteras enligt av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade 
prislista, årligen uppräknad med konsumentprisindex för oktober  
 
Viktiga handlingar 
Taxor och avgifter inom räddningstjänsten 2012 
 
Yrkanden 
Ordförande föreslår att taxor för externa tjänster och uthyrning enligt Sveriges 
kommuner och Landstings rekommendationer och att årligen uppräkna med 
konsumentprisindex för oktober månad. 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att fastställa taxor för externa tjänster och uthyrning skall gälla enligt Sveriges 
kommuner och Landstings rekommenderade prislista, och 
 
att årligen uppräkna med konsumentprisindex för oktober. 
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§ 32 Dnr. 2011/166   055 
 
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE 
 
Föreslås uppräkning årligen utifrån konsumentprisindex för oktober månad 
(2011= 2,9 %) där följande belopp skall utgöra beräkningsgrund: 
 
Grundavgift 1 200,00 kr, inkluderat en timmes besök, ger 1 235 kr för 2012 
Tid därutöver 600,00 kr per timma, ger 617 kr/tim för 2012. Vidare att påbörjad 
halv timma skall räknas som fullgjord halv timma. 
 
Yrkande 
Ordförande föreslår att uppräkning av taxa för tillsyn enligt LSO och LBE ska 
ske årligen utifrån konsumentprisindex för oktober månad. 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att fastställa årlig uppräkning av taxa för tillsyn enligt LSO och LBE utifrån 
konsumentprisindex för oktober månad. 
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§ 33 Dnr. 2011/167   055 
 
Taxa för tillståndshandläggning enligt lagen (2010:1011)   
om brandfarliga och explosiva varor  
 
Beslutades 2010-10-07, § 46, och gäller tills vidare men skall dock beslutas på 
nytt för år 2012. Med hänvisning till att tillståndshanteringen tidigare sköttes av 
Polismyndigheten finns en uttalad ambition för en regional taxa. Underlag 
utarbetas i samarbete mellan räddningstjänsterna i länet men är ej klart.  
 
Yrkande 
Ordförande föreslår att avvakta med beslut om taxa för tillståndshantering enligt 
LBE i avvaktan på underlag och att nuvarande taxa gäller tillsvidare. 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att avvakta med beslut om taxa för tillståndshantering enligt LBE i avvaktan på 
underlag, och  
 
att nuvarande taxa gäller tillsvidare. 
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§ 34 Dnr. 2011/168   055 
 
Taxa för instruktör    
  
Föreslås uppräkning årligen utifrån konsumentprisindex för oktober månad 
(2011=2,9%) där följande belopp skall utgöra beräkningsgrund: 
600,00 kr per timma, ger 617 kr/tim för 2012. Vidare att påbörjad halv timma 
skall räknas som fullgjord halv timma. 
 
Yrkande 
Ordförande föreslår att taxa för instruktör ska uppräknas årligen med 
konsumentprisindex för oktober månad. 
 
  
 
Direktionen beslutar 
 
att taxa för instruktör ska uppräknas årligen med konsumentprisindex för 
oktober månad. 
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§ 35 Dnr. 2011/169   055 
 
Taxa för räddningssamverkan mellan kommuner inom ramen för 
upprättade avtal. 
  
Debitering i samband med räddningsinsatser utom förbundets geografiska 
område skall ske enligt upprättade avtal med respektive räddningstjänst-
organisation.  
 
Yrkande 
Ordförande förslår fastställande av taxa för räddningssamverkan mellan 
kommuner skall ske enligt upprättade avtal med respektive räddningstjänst-
organisation. 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att taxa för räddningssamverkan mellan kommuner skall ske enligt upprättade 
avtal med respektive räddningstjänstorganisation. 
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§ 36 Dnr. 2011/170   055 
 
Taxa vid hjälp till annan kommun utan avtal, eller där kostnader för 
insatsen överstiger belopp enligt samverkansavtal. 
  
Vid debitering av ”hjälp till annan kommun” där kostnaderna för insatsen 
överstiger belopp enligt samverkansavtal med den aktuella kommunen, eller 
då avtal saknas, skall tabell för schablonersättning vid statlig ersättning 
(SRVFS 2004:11) till kommuner tillämpas. (MSB, ersättning enligt 7 kap, §§2-
3, lag om skydd mot olyckor) 
 
Yrkande 
Ordförande föreslår att vid debitering av ”hjälp till annan kommun” där 
kostnaderna för insatsen överstiger belopp enligt samverkansavtal med den 
aktuella kommunen, eller då avtal saknas skall tabell för schablonersättning 
vid statlig ersättning (SRVFS 2004:11) till kommuner lillämpas.  
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att tillämpa tabell för schablonersättning vid statlig ersättning (SRVFS 
2004:11) vid debitering av ”hjälp till annan kommun” där kostnader för insatsen 
överstiger belopp enligt samverkansavtal med den aktuella kommunen, och 
 
att tillämpa tabell för schablonersättning vid statlig ersättning (SRVFS 
2004:11) vid debitering med kommuner där avtal saknas. 
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§ 37 Dnr. 2011/171   002 
 
Anmälan delegationsbeslut 2011-11-30 
 
Föreligger anmälan om beslut som är fattade med stöd av delegation. 
 
Viktiga handlingar 
Sammanställning delegationsbeslut 
 
Yrkande 
Ordförande föreslår att anmälan om delegationsbeslut noteras till protokollet. 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera anmälan om delegationsbeslut till protokollet. 
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§ 38 Dnr. 2011/172   006 
 
Sammanträde 2012 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
sammanträden kommer att hållas enligt följande: 
 
Onsdag 1 februari, kl 16.00 
Tisdag 20 mars, kl 14.00 
Onsdag 23 maj, kl 14.00 
Torsdag 11 oktober, kl. 14.00 
Onsdag 28 november, kl. 16.00 
Onsdag 28 november, offentligt möte. 
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§ 39 
 
Rapporter 
 
Räddningschefen redogjorde för händelserna vid gasolyckan på Vida Paper i 
Lessebo den 16 juni 2011. 
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§ 40 
 
Övriga frågor 
 

Sotning 
 
Vid sammanträde den 5 oktober 2011, § 28, diskuterades sotnings-
verksamheten. Konstaterades att som en del i uppföljningsarbetet kommer en 
delegation att sammanträffa med verksamhetsledare från sotningsväsendet. Så 
har skett och representanter från delegationen rapporterade från mötet. 
 


