
 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-05-22 

Räddningsnämnden 

 

 

Tid och plats 2013-05-22 – Kommunhuset klockan 13.30- 15.00. 

Beslutande  

 Carina Zachau (M) - ordförande 
Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 
Christer Olsson (S) - ledamot 
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot 
Thomas Bjertner (S) – ledamot 
 

Övriga deltagande Mary-Anne Persson, (FP) – ersättare 
Bengt-Ove Ohlsson, räddningschef 
Kenth Svensson, kommunsekreterare 
Peter Andreasson, kommunchef 
Karl Karlsson, controller, § 6-8 
 

Justering 
 

Justerare Thomas Bjertner 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2013-05-27, klockan 17.00. 

Justerade paragrafer §§ 6 - 11 

Underskrifter  

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

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

Justerare  
................................................................. 
Thomas Bjertner 

  

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

Sammanträdesdatum 2013-05-22 

Datum för uppsättande 
av anslag 

 
2013-05-29 

Datum för nedtagande av 
anslag 

 
2013-06-24 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kommunkansliet 

Underskrift Kenth Svensson  
................................................................. 
 
  



 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-05-22 

Räddningsnämnden 

   

Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande                                             2 
 

 

 
RN § 6  RN.2013.8  173  
 

Flåssmyr  
 

Vid räddningsnämndens sammanträde lämnas information från 

räddningschef Bengt-Ove Ohlsson om torvmossbranden vid Flåssmyr. 

Av informationen framgår bl a  

 

 förloppet vid torvbranden i Flåssmyr 

 den stora insatsen med flera räddningstjänster från Skåne 

Småland och Skåne inblandade 

 Hemvärnet 

 MSB 

 Länsstyrelsen 

 Skogsbrandsflyget 

 Polisens helikopter 

 Trafikolyckorna på E 4an som uppstod på grund av dålig sikt 

orsakad av brandröken  

 

Insatsen som påbörjades fredagen den 17 maj ca klockan 15.00 

avslutades på söndagen den 19 maj klockan 12.00. 

 

Kommunens kostnad uppgår till 1 miljon kronor. Kommunens självrisk 

beräknas till ca 300.000 kronor. Överstigande kostnader betalar andra 

aktörer. Berörda markägare skall kontakta respektive försäkringsbolag 

och kan därefter i regress vända sig till det drabbade företagets 

försäkringsbolag. 

 

Räddningsnämnden beslutar 

 

att från Örkelljunga kommun framföra ett mycket stort tack till 

de aktiva räddningsstyrkorna, samt 

 

att lägga dagens information till handlingarna.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Bengt-Ove Ohlsson f v b till berörda  
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RN § 7  RN.2013.6  170  
 

Månadsuppföljning per den 30 april 2013  
 

Räddningschef Bengt-Ove Ohlsson och controller Karl Karlsson 

presenterar månadsuppföljning per den 30 april 2013.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning per den 30 april 2013 2013-05-20 

 

Räddningsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt controller Karl Karlsson att hantera 

energikostnaderna för hushållsel och fjärrvärme för 

lägenheterna i räddningsstationen genom att dessa flyttas 

från räddningsnämnden till kommunstyrelsen, samt 

 

att i övrigt godkänna månadsuppföljningen  

____________ 
 
Expedieras till: 

Karl Karlsson 

Ksau 19 juni  
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RN § 8  RN.2011.33  170  
 

Inriktningsbeslut för det fortsatta samarbetet mellan 
räddningstjänsterna inom Skåne Nordväst  
 

Kommunfullmäktige har 2012-04-23, § 45 beslutat att godkänna 

utredning om förutsättningar för en gemensam organisation för 

räddningstjänsten inom Skåne Nordväst med sikte på verkställande 

årsskiftet 2014/2015. Samtidigt bemyndigades kommunstyrelsen att i en 

genomförandeutredning närmare klargöra de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet samt upprätta 

förslag till förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för 

beslut under hösten 2012. 

 

Helsingborgs stad, Örkelljunga och Ängelholms kommuner har ställt sig 

positiva till att bilda och ingå i förbundet. Styrgrupp för arbetet har varit 

kommuncheferna i aktuella kommuner. Extern konsult från Public 

Partner har biträtt styrgruppen. I projektorganisationen har tre 

referensgrupper ingått, en med representanter för politikerna, en med 

berörda räddningschefer samt en med representanter för de fackliga 

organisationerna. Härtill har det knutits arbetsgrupper med företrädare 

för juridik, ekonomi, personal, IT samt kommunikation. 

 

Den beställda genomförandeutredningen har överlämnats. Till rapporten 

hör förslag till förbundsordning samt reglemente för direktion och 

revision.  

 

Förbundet får ett grunduppdrag, lika för de tre medlemskommunerna. 

Deltagande kommuner kan även mot särskild ersättning erhålla 

tilläggsuppdrag från förbundet. Specifikation av grund- och 

tilläggsuppdrag görs i bilaga till förbundsordningen.  

 

Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid bildandet 

ska förvärvas för dess marknadsmässiga värde. Lokaler stannar i 

kommunernas ägo och hyrs av förbundet. Vid eventuell framtida 

upplösning av förbundet fördelas egendomen efter vad varje kommun 

tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Medlemsbidraget grundas i sin 

tur på medlemskommunernas procentuella andel i förbundets kostnader 

räknat efter faktisk nettokostnad år 2012, med avdrag för eventuella 

tilläggstjänster.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - beslut om bildande av gemensamt räddningsförbund 

2013-05-20 

Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten 

Skåne Nordväst  2013-05-20 

Reglemente för revisionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Skåne Nordväst 

 

 2013-05-20 

Projektplan för etapp 2 2013-05-20 

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2013-05-20 

KF §45 2012-04-23 2012-05-04 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2013-05-20 

 

2013-05-20 

Projektplan för etapp 2 2013-05-20 

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2013-05-20 

KF § 45 2012-04-23 2012-05-04 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2013-05-20 

  

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ställa sig bakom bildandet av kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst med ikraftträdande 1 

januari 2015. 

 

att  anta redovisade förslag till förbundsordning inklusive 

specifikation med grund- och tilläggsuppdrag, reglemente för 

förbundsdirektionen och reglemente för förbundets revision. 

 

att till interimsdirektion för perioden den 1 augusti 2013 –  

31 december 2014 utse NN och NN till ledamöter samt NN och 

NN till ersättare. 

 

att  uppdra åt interimsdirektionen att rekrytera förbundsdirektör 

med tillträde 1 jan 2014 eller efter överenskommelse. 

 

att  uppdra åt interimsdirektionen, förbundsdirektören och 

projektgruppen (på uppdrag av kommunstyrelsens 

ordförande i respektive medlemskommun) att fortsätta 

arbetet med bildandet av kommunalförbundet enligt 

översiktlig beskrivning i projektplan för etapp 2. 
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att utse NN till revisor i kommunalförbundet fr o m 1 aug 2013. 

 

att  finansiera verksamheten under interimsperioden genom att 

respektive medlemskommun bär sin bidragsandel utifrån det 

andelstal som anges i punkt 8 i förslag till förbundsordning, 

samt 

 

att  bemyndiga kommunstyrelsen att fatta eventuella övriga beslut 

inom ramen för detta ärende. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen  
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RN § 9  RN.2013.9  170  
 

Redovisning av inträffade trafikolyckor 2012  
 

Räddningschefen presenterar statistik på trafikolyckor 2012 som 

inrapporterats från räddningstjänsten i Örkelljunga kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av inträffade trafikolyckor 2012 2013-05-20 

 

Räddningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.   

____________ 
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RN § 10  RN.2013.7  170  
 

Delegationsbeslut om eldningsförbud  
 

Beslutsunderlag 

Information om eldningsförbud 2013-05-20 

 

Räddningsnämnden beslutar 

 

att  lägga delegationsbeslutet om eldningsförbud till 

handlingarna.    

____________ 
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RN § 11  RN.2013.10  170  
 

Slutbesiktning av räddningsstation i Örkelljunga  
 

Vid räddningsnämndens sammanträde informerar ordförande Carina 

Zachau om tvåårsbesiktning på räddningsstationen i Örkelljunga. 

  

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2013-05-23 

 

Räddningsnämnden beslutar 

 

att uppta ärendet till behandling vid nämndens sammanträde 

2013-06-19 och att inbjuda Christian Svärd, Lasse Nilsson 

och Kjell Johansson.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Räddningsnämnden den 19 juni 

Berörda  


