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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Räddningsnämnden
Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagande

Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 – 14.10
Ronny Nilsson (S), ordförande
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande
Kent Holmer (S), ledamot
Thim Borg (S), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Hans Stifors (PF), ledamot
Lars Nilsson (SD), ledamot
Sten Sandström (M), tjänstgörande ersättare
Torgny Lindau (PF), tjänstgörande ersättare

Boel Rosdahl (S), ej tjänstgörande ersättare
Ulla-Britt Brandin (KD), ej tjänstgörande ersättare
Ulf Bengtsson, kommunchef
Cecilia Håkansson, sekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef

Utses att justera

Torgny Lindau

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2017-03-15
Paragrafer

Underskrifter

4

Sekreterare
Cecilia Håkansson

Ordförande
Ronny Nilsson

Justerande
Torgny Lindau

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

Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-15

Datum för anslags uppsättande

2017-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum för anslags nedtagande

Underskrift
Cecilia Håkansson

Utdragsbestyrkande

2017-04-07
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Räddningsnämnden

2017-03-15

§4
Bokslut för 2016 – räddningsnämnden Dnr 2017.50
Räddningsnämnden redovisar ett överskott på 44 000 kronor.
Avtalet med industriparkens företag har löpt på, och arbetet med ett
nytt avtal avslutades under hösten. Parterna är överens om att
nuvarande koncept är till stor nytta för alla parter. Under året har
Industriparkens olika företag haft omfattande stora stopp i samband
med nyinvesteringar och underhåll av befintliga fabriker, vilket
inneburit att räddningstjänsten haft mycket personal på plats under
dessa perioder, för att kontrollera säkerhetsarbetet och förebygga
olyckor.
Under året har även organisationsförändringar genomförts, då
förändring i arbetssätt och avtal genomförts. I början av 2016 vände
sig Hässleholm mot Kristianstad, för att därifrån köpa sin nivå 3
(vakthavande brandingenjör) som de tidigare haft i egen regi
tillsammans med Perstorp. Detta innebar att Perstorp valde att
teckna avtal om nivå 3 (vakthavande brandingenjör) m.m. via
räddningssamverkan Skåne Nordväst. Avtalet med Hässleholm
skrevs om, och omfattar numera nivå 2 (yttre befäl) samt
kanslitjänster. Detta innebar att Perstorp från halvårsskiftet 2016, har
ny räddningschef och förvaltningschef.
Under de närmaste åren kommer ytterligare samverkan ske med
räddnings-tjänsterna i Nordvästra Skåne, och detta kommer
ytterligare stärka räddningstjänstens förmåga i Perstorp.
Räddningsnämnden beslutar,
att

med godkännande överlämna bokslut för år 2016 till
kommunfullmäktige enligt upprättat förslag.

Utdragsbestyrkande

