
Sammanträdesprotokoll
Räddningsnämnden

Tid och plats 2013-09-04 - i Kommunhuset klockan 13.30-13.45.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
TomasNilsson (C) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - ledamot
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande Stefan Christensson, ekonomichef
Kenth Svensson, kommunsekreterare
Peter Andreasson, kommunchef

Justering
Justerare Gunnar Edvardsson

Plats och tid Kommunhuset 2013-09-05, klockan 08.30.

Justerade paragrafer §§ 12 - 12

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Carina Zachau

Justerare
.................................................................
Gunnar Edvardsson

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

Organ Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-04

Datum för uppsättande
av anslag 2013-09-09

Datum för nedtagande av
anslag 2013-10-05

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-04
Räddningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

RN § 12 RN.2013.14 170

Delårsrapport för Räddningsnämndens verksamhet
2013

Räddningsnämnden redovisar en avvikelse på -0,3 mkr jämfört med
budget. Avvikelsen beror främst på de kostnader som har uppstått efter
branden på Flåssmyr (0,5 mkr i dagsläget).

Insatsen överstiger det tröskelvärde som finns för självrisk för
Örkelljunga kommun (0,3 kr) och statlig ersättning kommer att
betalas ut. Fordons och reparationskostnader är högre än
budgeterat och man uppvisar något lägre intäkter än budgeterat på
automatiska brandlarm och externutbildning. Kostnaderna för bränsle,
energi och vatten är i likhet med föregående år över budget, men i år
något lägre.

Branden på Flåssmyr sticker ut i förhållande till föregående år, både vad
gäller omfattning och dess kostnader. Branden på torvtäkten
bekämpades med stora resurser från många kommuner under två dygn i
mitten på maj. Antalet larm totalt ligger på samma nivå som
föregående år 114 jämfört med (112) 2012. Årets investeringsmedel,
ledningsstödsystem (0,4 mkr) kommer att förbrukas. Upphandling
kommer att ske under hösten

Viktiga händelser under perioden
· Branden på Flåssmyr 17 – 19 maj
· Kommunfullmäktiges beslut att gå med i

räddningstjänstförbundet i Skåne Nordväst
· Inköp och utrustning av fordon till FiP Skånes Fagerhult

Räddningsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport 2013 för nämndens verksamhet,
samt

att uppdra åt räddningschefen att vid nästa sammanträde
presentera inställelsetider för ambulansen.

____________
Expedieras till: Kommunstyrelsen
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