TeamEngine E-Signing

BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (5)

Sammanträdesdatum

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2021-04-21
Drnr:2021/0296–111
Plats och tid

Via Teams 09.00-11.00

Beslutande

Håkan Engström (s, Fsd), Yvonne Nilsson (s, Kga), Björn Nyström (m, Khn),
Lennart Johansson (s, Sfs), Katja Ollila (v, Hsf), Christian Rosqvist (m, Dfs) ,
Cristina Hjalmarsson (s, Khn), Kerstin Ekström (m, Kga)

Ersättare:

Franz Maretta (s, Dfs), David Fridholm (s, Kga)
Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene
Hedström, Susanne Berg Larmchef, HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas
Carlsén.

Övriga deltagande

Utses att justera

Björn Nyström

Justeringens tid och plats

2021–05-03

Underskrifter

Sekreterare

_____________________________
Cecilia Raner Björn

Ordförande

_____________________________
Lennart Johansson

Justerande

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

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst
2021-04-21
Datum för anslags nedtagande

Brandstationen i Kristinehamn

Underskrift
Utdragsbestyrkande
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§ 13

Rapporter
Delegation
Förbundschef Peter Backman
Ärendebeskrivning
Förbundet har köpt in en ny släckbil till Storfors station och den tidigare släckbilen,
Volvo FL 40x4 med registreringsnummer BXJ525 ska avyttrats. Maintpartner AB,
avdelning brand och säkerhet, den så kallade industribrandkåren i Karlskoga har
visat intresse för att köpa den begagnade släckbilen. Då förbundet har ett
samarbetsavtal med industribrandkåren gynnar det förbundet om en
direktförsäljning kan ske.
För att göra en direktförsäljning gör förbundet ett avsteg från investeringspolicyn
(dnr:2019/0583–113), men försäljningen kommer att ske till ett marknadsmässigt
pris. Förbundet har fått en oberoende värdering av fordonet och två motsvarande
försäljningar har skett i närtid där priset varierar mellan 100–160 tkr. Det fordon
som sålts för 100tkr är några år äldre och det fordon som sålts för 160 tkr är några
år nyare än det fordon förbundet ska avyttra. Det marknadsmässiga värdet för
förbundets begagnade släckbil beräknas uppgå till 130 tkr.
Beslut med hänvisning till punkt i delegationsordningen
I egenskap av ordförande beslutar Lennart Johansson att:
- Förbundet gör en direktförsäljning till Maintpartner AB av släckbil Volvo FL 10
40x4 med registreringsnummer BXJ525.
- Försäljningspriset uppgår till 130 000 sek inkl. moms.
Delegationsbeslutet fattas med stöd av förbundets delegationsordning punkt 1:1.
Den nya stationschefen i Åtorp Linda Book har fått attesträtt till stationskontot.
Ekonomi
Ekonomichef Madelene Hedström
Årets första månader har fortsatt präglats av rådande omständigheter kring Covid19. Intäkterna för den externa utbildningsverksamheten ligger betydligt lägre än
budget med anledning av att efterfrågan minskat och i dagsläget sker utbildningen
endast digitalt. Förbundet har restriktioner som gör att sjukfrånvaron har fortsatt
varit på en låg nivå och personalkostnaderna ligger bra till i förhållande till budget
efter mars månad. Antalet larm för perioden januari-mars är något lägre jämfört
med samma period föregående år.
Avskrivningskostnaderna beräknas följa budget då prognosen är att förbundets
investeringar kommer att följa upprättad investeringsplan.
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Kortfristiga placeringar
Förbundet har kortfristiga placeringar och totalt anskaffningsvärde uppgår till 2 975
tkr. I bokslutet 2020 bokades orealiserade värdeförändringar upp i resultatet med
30,5 tkr. I mitten av mars gjordes ytterligare kortfristiga placeringar i enlighet med
förbundets placeringspolicy med totalt 500 tkr.
Fram till den 31 mars 2021 har värdet ökat ytterligare 55,7 tkr.

Budget 2022 med plan 2023–2024
Ekonomichef Madelene Hedström
Ett första möte har hållits med ekonomicheferna i medlemskommunerna gällande
förslag till budget 2022 med plan 2023–2024. Uppräkning i budget och plan grundar
sig på prisindex för kommunal verksamhet som SKR presenterade den 18 februari
2021. Den slutgiltiga budgeten kommer att räknas upp med det PKV som SKR
presenterar den 1 oktober 2021.
Under 2023 ökar kostnaden för RRB då en flytt till Samhällets ledningscentral (SLC) i
Örebro är planerad och där ambitionen är att ledning av all blåljusverksamhet ska
samlas. Det är polisen som ansvarar för byggnationen och en flytt kommer att
medföra ökade hyreskostnader för RRB. För Bergslagens Räddningstjänst ökar
kostnaden för RRB med 247 tkr år 2023.
Revision bokslut 2020
Revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans med ett
mindre överskott. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
Revisionen anser att det finns områden direktionen behöver arbeta vidare med,
såsom att säkerställa att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning, de politiska övergripande målen, samt att säkerhetsmål/prestationsmål förtydligas och att en samlad bedömning av måluppfyllelse i
samband med delårsrapport och årsredovisning görs.

Rapport avseende direktionens styrning och ledning
Ordf Lennart Johansson
Genomgång av rapporten ”Förstudie avseende Direktionens styrning och ledning,
roll och ansvarsfördelning”
Utifrån genomförd förstudie är bedömningen att direktionen inte helt anser att alla
områden fungerar helt tillfredställande. Utifrån resultatet har revisionen identifierat
några risker kopplat till områden som är viktiga att direktionen uppmärksammar
och arbetar vidare med under 2021. Dessa områden är:
- Anpassningar av styrdokument och arbetssätt kopplat till den reviderade lagen
om skydd mot olyckor.
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-

Roll-och ansvarsfördelning mellan direktion och samrådsgruppen
Direktionens utvärdering av sitt eget arbete
Direktionens aktiva åtgärder för uppfyllelse av verksamhetsmål
Utbildning av direktionen i förbundets verksamheter

Information gällande justering av hp 2019–2022
Förbundschef Peter Backman
Handlingsprogrammet 2019–2022 är nu mer reviderat så att det i förbundet finns
ett insatsledarsystem (IL BRT).
Covid 19 läget
Förbundschef Peter Backman
Inom Region Värmland erbjuds räddningspersonal som åker på IVPA larm (i väntan
på ambulans) vaccination. För att förhindra smitta har förbundet köpt in
antigentester som kan användas när det kan finnas misstanke om smitta men inga
symptom uppvisats.
Personal
HR-specialist Cecilia Raner Björn
Ny stationschef i Åtorp är Linda Book.
Årets lönerevision är avslutad och nya löner kommer att betalas ut enligt avtal i
april.
Sotningsindex 2021
Avd. chef Henrik Winkler
Avgifter för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) är justerade enligt
sotningsindex 2021. Information om avgifter finns på förbundets hemsida.
Förebyggande avd.
Avd. chef Henrik Winkler
Skyddsavdelningen har, med anledning av Covid-19, ställt in stora delar av den
externa utbildningsverksamheten. I dagsläget har det erbjudit ca 30 digitala
utbildningar, av dem har 10 genomförts.
Projekt uppstartat att skapa en filmstudio på stationen i Kristinehamn, detta för att
kunna hålla bättre utbildningar både internt och externt samt spela in
informationsfilmer.
Tillsyner – målet i år gällande tillsyner är 200 och fram tills nu har 93 genomförts.
Larmteknikerna har börjat att göra en enkel kontroll när det gäller brandskyddet
hemma hos de brukarna som får trygghetslarm utsatta. Hittills har 113 bostäder
kontrollerats och av dessa har 2 bostäder visat brister där rapportering till
socialförvaltningen har skett. I 100 av 113 finns det fungerande brandvarnare.
Räddningsavdelningen
Chef räddningsavd. Tomas Carlsén
Information gällande förbundets plan för inköp av tunga fordon, stationen i Storfors
har fått sin nya släckbil levererad och förhoppningsvis får stationen i Degerfors sin
nya släckbil levererad innan årsskiftet.
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Förbundet har haft en dialog med politiker och tjänstemän i Hällefors angående det
höjdfordon som finns placerat där. Förbundet har i dagsläget fyra höjdfordon i
förbundet och en utredning har påbörjats för att se till verksamhetens behov av
antalet höjdfordon samt framtida kostnader med anledning av att det rör sig om en
kostsam investering (ca 7 mkr).
Förbundet strävar efter att ha en jämn kvalité på förbundets fordon och material på
förbundets stationer.
Nya foldrar för att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän har tagits fram för att
delas ut till företag på respektive orter.
Larmcentralen
Sommarens semestervikarier ar klara.

Larmchef Susanne Berg Larsson

Beslut
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.
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Cecilia Raner Björn
E-mail: cecilia.raner-bjorn@brt.se
Role: HR-specialist
2021-05-03 11:16 CEST

Lennart Johansson
E-mail: lennart.johansson@storfors.se
Role: Ordförande Direktion BRT
2021-05-03 12:20 CEST

Björn Nyström
E-mail: bjorn.nystrom@kristinehamn.se
Role: Vice ordförande Direktion
2021-05-03 15:06 CEST
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