
 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
     
    2012-06-12   

 
Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: 2012-06-12  
  
Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 – 11,50 
  
 
Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande 
 Åke Carlsson (C), vice ordförande 
 Sören Gabrielsson (C)  
 Mikael Jeansson (S),  
 Per Ragnarson (C) 
 Peter Skog Lindman (S) 
 Birgitta Söderlind-Hörberg (M) 
 
 
 
 
  
  
  
Övriga närvarande Mats Johansson, stf räddningschef 
 Per Pettersson, räddningschef 
 Catarina I Vernersson, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Mikael Jeansson 
 

Justeringens plats och tid Lessebo 2012- 06 -15 

 
 
Underskrifter Sekreterare        ______________________________________  Paragrafer 13 - 24 

  Catarina I Vernersson 

 
 Ordförande         ______________________________________  

  Monica Widnemark  
 
 Justerare            ______________________________________  

  Mikael Jeansson 

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

Organ Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 
Sammanträdesdatum 2012-06-12       Paragrafer  13 - 24 
 

Datum för anslags uppsättande 2012-06-18 Datum för anslags nedtagande     2012 -07 - 09  

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo 
 
Underskrift  __________________________________________  

 Catarina I Vernersson 

 
 Utdragsbestyrkande 



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 13 Dnr. 2012/31   042 
 
Årsredovisning 2011 
 
Redovisning och uppföljning av förbundets verksamhet sammanställs vid tre 
tillfällen per år, dels 4 och 8 månaders resultatinformation som delårsrapport. Dels 
den tredje som presenteras i särskilt dokument, årsredovisning. Såväl 
årsredovisning som minst en delårsrapport skall föreläggas förbundsdirektionen 
jämte att revisionen inlämnar sin skriftliga bedömning. 
 
Årsredovisning för 2011 har överlämnats till medlemskommunerna. Respektive 
kommunfullmäktige har att godkänna årsredovisningen och bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
Viktiga handlingar 
 
Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2011 
Beslut § 48 kommunfullmäktige Tingsryds kommun 
Beslut § 42 kommunfullmäktige Uppvidinge kommun 
Beslut § 27 kommunfullmäktige Lessebo kommun 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att lägga revisionsrapporten till handlingarna, och 
 
att notera respektive kommunfullmäktiges beslut till protokollet. 
 
  



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 14 Dnr. 2012/87   042 
 
Delårsrapport  fyra månader 2012 
 
Delårsrapport fyra månader 2012 har redovisats direktionen. 
 
Viktiga handlingar 
 
Delårsrapport fyra månader 2012 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport fyra månader 2012. 
  



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 15 Dnr. 2011/33   015 
 
Handlingsprogram 2011-2014 
 
Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet mot brand respektive 
räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor 3:8. Programmet avser 
mandatperioden 2011-2014 och betraktas som styrdokument för verksamheten. Det 
anger vilken skadeavhjälpande förmåga som skall upprätthållas, vilka mål som 
förbundet har med det brandförebyggande arbetet etc.  
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor så skall ett handlingsprogram för räddningstjänst 
beslutas för varje ny period. Innevarande period påbörjades 2011 och således är 
processen något försenad. Anledningen är hänförlig till fördröjning beträffande 
ekonomiska förutsättningar. 
 
Viktiga handlingar 
 
Förslag till handlingsprogram 2011-2014 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att efter kompletteringar godkänna förslag till handlingsprogram 2011-2014, och 
 
att skicka handlingsprogram 2011-2012 på remiss. Yttrande oss tillhanda senast 30 
september 2012, samt 
 
att ge ledningen i uppdrag att företa nödvändiga åtgärder i som följd av minskad 
utryckningsorganisation. 
 
  



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 16 Dnr. 2012/88   041 
 
Budget 2013 
 
Förslag till preliminär driftbudget för 2013 samt investeringsplan föreligger. 
 
Förbundsdirektionen har att besluta om budget vilket sker vid offentligt möte i 
november eller i december. 
 
Viktiga handlingar 
 
Driftsbudget 2013, plan 2014 
Investeringsplan 2011-2014 
 
 
 
Direktionen beslutar  
 
att godkänna preliminär drift och investeringsbudget, och 
 
att överlämna den till medlemskommunerna, och 
 
att uppdra åt räddningschefen att föranstalta ett möte mellan direktionens presidium 
och respektive medlemskommuns kommunstyrelse presidium för att diskutera 
budgetförutsättningarna. 
 
  



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 17 Dnr. 2012/89   044 
 
Tilläggsbudget, investering 2012 
 
Förbundsdirektionen föreslås besluta om att öka investeringsramen innevarande år, 
2012, från 5 900 tusen kronor till 6 350 tusen kronor. Behovet är hänförligt till byte 
av sambandssystem, från analog till digital teknik. 
 
För att kunna slutföra övergången, inkluderat digitalt system för reservalarmering, 
och för behov av övriga 5- och 10-årsinvesteringar hemställes om en ökning av 
investeringsramen 2012 om 450 tusen kronor. 
 
Viktiga handlingar 
 
Tilläggsbudget, investering 2012 
 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att godkänna ökad investeringsram för 2012 med 450 tusen kronor. 
 
  



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 18 Dnr. 2012/75   021 
 
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK12 
 
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. för arbetstagare 
för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB har träffats emellan arbetsgivaren 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg och arbetstagarorganisationerna Vision och 
Kommunal. Avtalet gäller tom 31 mars 2013. 
 
 
 
Direktionen noterar informationen till protokollet. 
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  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 19 Dnr. 2012/82   174 
 
Sotningsindex 2012 
 
Enligt överenskommelse emellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Landsting gäller nytt så kallat sotningsindex för uppräkning 
av taxor för sotning respektive brandskyddskontroll. Sotningsindex gäller från  
2012-07-01 till 2013-03-31och uppgår till 3,71 %.  
 
Viktiga handlingar 
Cirkulär 12:23, Sveriges Kommuner och Landsting 
 
 
 
Direktionen noterar informationen i protokollet. 
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  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 20 Dnr. 2012/90   29 
 
Ombyggnadsarbeten brandstationer 
 
Enligt tidigare redovisade krav från Arbetsmiljöverket föreligger nu 
kostnadsberäknade ritningsförslag för stationerna i Hovmantorp och Skruv. Efter 
hänsyn tagen till bl.a. ”eftersatt underhåll” genererar åtgärderna enligt förslagen en 
höjning av hyran med totalt 97 260 kr/år (avser båda stationera). 
 
Beträffande Norrhult har olika planlösningar kommunicerats mellan 
förbundsledningen och förvaltaren Uppvidingehus AB. Ett huvudförslag finns men är 
ännu inte färdigritat. 
 
I samtliga tre fall är de förslag som ombyggnationerna för närvarande utgår från 
delgivna personalen. Såvitt känt finns inga negativa synpunkter. 
 
 
 
Direktionen noterar informationen till protokollet. 
 
  



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 21 Dnr.   2012/91   002 
 
Anmälan delegationsbeslut 2012-06-12 
 
Beslut som är fattade med stöd av delegation redovisas. 
 
Viktiga handlingar 
Sammanställning delegationsbeslut 2012-06-12 
 
 
 
Direktionen noterar anmälan om delegationsbeslut 2012-06-12 till protokollet. 
 
 
 
  



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(13) 

  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 22 Dnr. 2011/176   045 
 
Upptagande av lån 2012 
 
Direktionen beslutade 2011-11-30, § 30, att uppdra åt räddningschefen att uppta lån 
genom upphandling gemensamt med Lessebo kommun. Nytt lån om 2 000 tusen 
kronor har tecknats med Lessebo kommun. 
 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg har ansökt om möjlighet att teckna lån i 
Kommuninvest och ansökan är under behandling. 
 
 
 
Direktionen noterar informationen till protokollet. 
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  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 23 Dnr. 2012/92   179 
 

Rapporter 

 
Arvodesnivåer 2012 
 
Enligt förbundsordningen utgår arvode enligt Tingsryd kommuns 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Nya arvoden gäller från och med  
1 januari 2012. 
 
 
 
Brand 2012 
 
Direktionens ledamot Birgitta Söderlind-Hörberg (M) och räddningschef  
Per Pettersson besökte Brand 2012 i Uppsala. Birgitta berättade om sina intryck 
och erfarenheter från dagarna.  
 
 
 
Utbildning för personal inom sotningsdistrikten 
 
Sotningsdistriktens personal har erbjudits utbildning under 2 dagar i maj. 
Utbildningsansvarig var Ola Mårtensson, Institutet för Räddningstjänstens 
Ledarskapsutveckling. 
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  ÖSTRA KRONOBERG  
  
    2012-06-12  

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

§ 24 Dnr. 2012/93   041  
 

Övriga frågor 

 
Budgetberedning 
 
Medlemskommunernas budgetprocesser är något olika i förhållande till förbundets. 
För att kunna lämna förslag till budget i god tid till medlemskommunerna föreslås att 
budgetprocessen i förbundet kommuniceras under hösten mellan förbundets 
presidium, medlemskommunernas ekonomichefer, och räddningschefen.  
 


