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Vid protokollet:

Margareth Ekberg
Justeras:

DIREKTIONSPROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 27
Mötets öppnande
Ordföranden Kjell.-Arne Landgren öppnar sammanträdet med förbundsdirektionen.
§ 28
Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Emmanuel Morfiadakis.
Protokollsjustering äger rum måndagen den 9 juni kl 13.00 på stn Centrum, Malmö

§ 29
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställes.

§ 30
Information från förbundsdirektören
Föredragande: Per Widlundh
Sjukvårdslarm
Fortsatt utbildning har genomförts. Frågan kommer nu att ställas på individnivå om det
fortsatta arbetet. Det är således upp till den enskilde att ta ställning.
Omställning Löberöd – Revinge
Omställningsarbetet pågår och frågan är förhandlad med arbetstagarorganisationen en gång.
Föreligger framställning om central förhandling från BRF. Målsättningen är att
förhandlingen ska vara genomförd före sommaren. Hela omställningsarbetet ska vara klart
den 1 decmeber 08
Arbetsmiljöverket
Arbetet med att utveckla Räddningstjänsten Syds arbetsmiljö fortsätter. I början av juni
månad kommer ett föreläggande från arbetsmiljöverket.
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Arbetsdomstolen
Fråga om tvisteförhandling med BRF kommer att tas upp i arbetsdomstolen. Frågan gäller
ersättning för ej beordrat arbete.
Öppet Hus
Den 24 maj genomfördes två ”Öppet Hus”. Ett på brandstationen i Kävlinge och ett på
brandstationen i Löddeköpinge. Arrangemangen var mycket välbesökta.
ESF (European Social Found)
Räddningstjänsten Syd har fått godkänt sin projektansökan som löper under ett år fram till
novemer 09. Syftet med projektet är att skapa kommunikation i de områden där vi i dag inte
når ut. Till projektet ska rekryteras 24 ungdomar med utomnordisk bakgrund.
Brand 2008
Temat för året var ”Räddningstjänsten – en del av samhället” och fokuserade på ämnena
mångfald, jämställdhet och förändringsarbete.
Brand 2009 arrangeras i Borlänge den 26 – 28 maj och 2010 står Räddningstjänsten Syd
som värd.
Personal
Rekrytering av brandingenjörer pågår. Fyra brandingenjörer kommer att anställas
Likaså pågår rekrytering av brandmän. Endast en kvinna har ansökt. 10 – 12 brandmän
kommer att anställas.
Aktuella händelser
Eslöv har haft ett stort antal anlagda samtida bränder. Tillsyn och information i skolor och
på företag efter branden har fungerat mycket bra.
Vid branden på Dirigentgatan i Malmö upptäcktes två brandhärdar.
Byggnadskonstruktionen var något märklig. Vindsvåningen helt förstörd.
Vid branden på Vagnmakargatan i Lund försenades insatsen något på grund av att styrkan
redan var utlarmad till annan brand utomhus. Rutinerna med SOS Alarm bör finslipas.
Förbundsdirektionen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

§ 31
Handlingsprogram – skydd mot olyckor 2008 – 2010
Föredragande: Per Björkman
Bakgrund
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Alla kommuner ska enligt Lag om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram för
kommunens skydd mot olyckor. Detta handlingsprogram ska fastställas av den högsta
beslutande församlingen. Grunden för handlingsprogrammen är att ”det måste bli färre som
dör, färre som skadas och mindre som förstörs”. Den nya lagen ska också skapa en bättre
förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till
räddningsinsatser.
Räddningstjänsten Syds handlingsprogram är enligt Lag om skydd mot olyckor en del av ett
processbaserat ledningssystem där förbundets metodik för att besluta, genomföra och följa
upp verksamhet, beskrivs.
Ytterst är syftet med programmets utformning att förbättra olyckshanteringens hela kedja
med information, tillsyn, stödjande aktiviteter, räddningsinsatser m m att skapa ett bättre
skydd mot olyckor i medlemskommunerna
Handlingsprogrammet har kommunicerats och informerats med
arbetstagarorganisationerna vid två tillfällen före och under samrådsperioden.
Handlingarna innefattas i – Bil § 31.
Förbundsdirektionen beslutar
att fastställa förslag till handlingsprogram att gälla från och med 2008-05-28

§ 32
Delårsboklut 1, 2008
Föredragande: Anders Brodin
Bakgrund:
Delårsbokslutet omfattar perioden januari – april 2008. Förbundet ska enligt
förbundsordningen avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.
Resultatrapporten för perioden visar på ett överskott på 2351 tkr. För 2008 som helhet
prognostiseras ett överskott om 2391 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 1891 tkr.
Handlingarna innefattas i – Bil § 32.
Förbundsdirektionen beslutar:
att fastställa föreliggande delårsbokslut 1 2008
att tillställa delårsbokslutet förbundsmedlemmarna
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§ 33
Rambudget 2009 med inriktning strategier och medel
Föredragande: Per Widlundh
Bakgrund
Direktionen för Räddningstjänsten Syd ska fastställa budget för förbundet inom de
ekonomiska ramar som ges av medlemskommunerna.
Förbundet har till medlemskommunerna föreslagit en uppräkning av 2009 års
medlemsavgift med 3,1 %. Det preliminära svar medlemskommunerna givit slutar på
3,08 %.
Handlingen har kommunicerats med arbetstagarorganisationerna.
Handlingarna innefattas i – Bil § 33.
Förbundsdirektionen beslutar:
att fastställa rambudget för 2009 med inriktning, strategier och medel samt
att uppdra åt förbundsdirektören att upprätta en verksamhetsplan för 2009 med
internbudget
§ 34
IT-policy för Räddningstjänsten Syd
Föredragande: Ordföranden
Bakgrund
Förbundsgemensamma IT-frågor innefattar etiska regler, risk och säkerhet samt ansvar och
utveckling av förbundets IT-strategi.
IT-policyn gäller för användandet av datorutrustning och nättjänster som tillhandahålls av
Räddningstjänsten Syd och gäller för anställd personal, förtroendevalda, konsulter och
underleverantörer inom förbundet.
Policyn innefattar regler för allmänt användande av datorer gällande e-post,
Internetuppkoppling, mjukvaruprogram, övervakning, loggning och sanktionsregler.
Handlingarna innefattas i – Bil § 34.
Förbundsdirektionen beslutar:
att fastställa föreslagen IT-policy
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§ 35
Rakel
Föredragande: Ordföranden
Bakgrund
Krigsberedskapsmyndigheten (KBM) ansvarar för och driver det rikstäckande Rakelsystemet för kommunikation och samverkan vid olyckor och kriser/krisledning. Kommuner
har möjlighet att utnyttja nätet för radiokommunikationen under både normal verksamhet
och krisledning.
För utnyttjande av systemet debiteras användarna per ansluten terminal (radioapparat) en
fast avgift (abonnemangskostnad) och utan några trafikkostnader.
Kommunförbundet Skånes styrelse har beslutat att rekommendera Skånes kommuner och
räddningstjänsterna i Skåne att ansluta sig före den 31 december 2009.
Handlingarna innefattas i – Bil § 35.
Förbundsdirektionen beslutar
att anslutning till RAKEL sker
att beslutet utgör endast ett preliminärt intressebeslut då kostnader inte är kända i nuläget
att föreslå respektive kommunstyrelse att ansluta sig till RAKEL-systemet samt att använda
RAKEL även för kommunens övriga krisledning
§ 36
Anmälan om beslut fattade i delegation Verksamhetsstöd och förbundsledning
Mars 2008
Föredragande: Per Widlundh/Ordföranden
Bakgrund
Föreligger förteckning över beslut fattade i delegation. Här påtalas särskilt ärendena:
Rådhuset i Lund, Lindkvist Galleri i Eslöv samt Fredhem, Flyinge.
Handlingarna innefattas i – Bil § 36.
Förbundsdirektionen beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna
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§ 37
Anmälan om vidaredelegation – Produktionsområde E6-E22
Föredragande: Ordföranden
Bakgrund
Föreligger förteckning över beslut fattade i vidaredelegation
Handlingarna innefattas i – Bil § 37
Förbundsdirektionen beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna
§ 38
Mötet avslutas
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