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§8

Inriktningsmål 2013
RTJ Dnr 3090 2012-000125
Ärende
Förslag till inriktningsmål 2013 för Räddningsnämnden föreligger. Målen är
desamma som 2012 och något behov att förändra dessa framkommer inte.
Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-03-28.
Räddningsnämndens beslut
1. Visionen ”Hög trygghetskänsla i kommunen” antas för 2013.
2. Följande inriktningsmål antas för år 2013:
Fokusområde: Våra barn och ungdomar
Inriktningsmål:
Verksamheten skall bistå skolan med en kvalitativ bra
utbildning av kommunens skolelever, inom området
brand och säkerhet.
Fokusområde: Folkhälsa/Livskvalitet
Inriktningsmål:
Vi skall uppdatera och anpassa personal, arbetsmetoder
och teknik i takt med samhällets utveckling.
Fokusområde: Dialog
Inriktningsmål:

Arbetssättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot
medborgare/kund samt ett positivt och professionellt
bemötande.

Fokusområde: Varumärkesbyggande
Inriktningsmål:
Vi skall hålla en hög kvalitet inom såväl den operativa
som den förebyggande verksamheten, för att minimera
antalet olyckshändelser och medföljande skadeutfall
Inriktningsmål som är gemensamma för samtliga nämnder
Ekonomi
Inriktningsmål:
Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk
hushållning, och förmåga till anpassning och omprövning.
Inriktningsmål:
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Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets
ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och
se helheten i kommunens ekonomi.
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Medarbetare
Inriktningsmål:

Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv
och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

Inriktningsmål:

Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som
delar i en helhet och därigenom stärka kommunens
varumärke.

Inriktningsmål:

Klippans kommuns anställda ska spegla en mångfald av
erfarenhet, kunskap och bakgrund.

_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum

2012-04-11

§9
Förlängning av avtal med SOS Alarm AB
Kommunförbundet Skåne har för Skånes kommuners räkning 2003 ingått avtal med
SOS Alarm Sverige AB avseende mottagning, analys samt alarmerings- och
dirigeringstjänst i Skåne. Avtalet gäller förutom vid normala dagliga insatser, även
vid extraordinära händelser och svåra påfrestningar i fred, samt under höjd beredskap
och krig. Avtalsperioden sträcker sig efter förlängning t o m 2012-10-31.
Efter förhandlingar har representanter för parterna enats om tillägg/förändringar i det
gällande avtalet. Överenskommelsen sammanfattas i ett tilläggsavtal enligt bilaga §
Rn § 9/2012 och innebär en förlängning av avtalsperioden till 2015-10-31.
Beslutsunderlag
Förslag till tilläggsavtal.
Räddningsnämndens beslut
Räddningsnämnden accepterar tilläggsavtalet enligt bilaga Rn § 9/2012.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga Rn § 9/2012

Tilläggsavtal till avtal mellan SOS Alarm Sverige AB och
Kommunförbundet Skåne
Förlängning av Samarbetsavtalet
Efter förhandlingar har parterna enats om följande tillägg/förändringar i det avtal mellan
parterna som ingicks den 27 oktober 2003

Avtalstid
Parterna överenskommer härmed om att avtalet förlängas till att gälla fr.o.m. 2013-11-01
t.o.m. 2015-10-31 (”Förlängningsperiod”).
Nuvarande avtal, överenskommelser och tillägg
Följande gällande dokument skall med nedanstående kommentarer fortsatt gälla under
förlängningsperioden.
1. Ursprungsavtal daterat 2003-10-27 gällde till 2008-10-31
I ursprungsavtalets bilaga 1 ”Kravspecifikation” är förändrade villkor för
förlängningsperioden markerat med gulmarkerad överstruken, respektive tillagd text.
2. Tilläggsavtal daterat 2005-11: Bl.a. förlängning tom 2010-10-31
3. Tilläggsavtal daterat 2009-02-09: Bl.a. förlängning tom 2013-10-31
4. Överenskommelse 2009-10-08:
5. Dessutom skall nedanstående överenskommelse gälla.

Överenskommelser som gäller fr.o.m. den 1 november 2013
-

Tilläggstjänster erbjuds enligt bilaga (se bilaga 1) och tecknas i förekommande fall i
separata tilläggsavtal, mellan respektive kommun och SOS Alarm.
Tilläggstjänster som har överenskommits enligt pkt. 1-4 ovan, skall avropas av
respektive kommun och dokumenteras i separata tilläggsavtal med aktuell
tjänstebeskrivning och där kostnaden sätts till 0.

-

SOS Alarm AB skall kunna kommunicera med kommunen via följande stödsystem;
Rakel, mobiltelefoni och fast telefoni, minicall, ISDN och IP. Över tid kan också nya
stödsystem bli aktuella.

-

SOS Alarm AB skall kunna genomföra utalarmering via ett ordinarie system och ett
reservsystem. Båda systemen skall stödjas av ISDN, IP och Rakel.

-

Förlarm och utlarmning skall kunna genomföras via digital och/eller analog
stationsutrustning. Utlarmning via analog utrustning görs som längst tom 2012-12-31

-

Utalarmering skall kunna genomföras via stationsutrustning till digital eller analog
personsökare, minicall, SMS och digital Rakelmobil av fabrikatet Sepura. Över tid kan
Rakelmobil av annat fabrikat bli aktuellt dock endast sådana fabrikat som är
validerade och godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
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-

Vid utlarmning skall ärendeinformation för aktuell händelse visas i mobiltelefon,
personsökare och Rakelmobil. Informationen skall förmedlas via sändprofil, en eller
flera, som är framtagen i samverkan mellan parterna.

-

Förutom textinformation så skall anbudsgivaren kunna kommunicera med kommun i
realtid via TCP/IP och Rakel. En sådan kommunikation skall för kvittens kunna
genomföras dubbelriktad.

-

SOS Alarm har f.n. inte förmåga att övervaka och vidta åtgärder vid misslyckade
sändningar i Rakel på enhetsnivå. SOS Alarm skall under avtalsperioden arbeta för att
nedanstående tre funktioner kan utvecklas. Den faktiska utformningen av funktionerna
skall ske i samarbete mellan parterna.
1. SOS Alarm AB skall kunna bli uppmärksammad på en utalarmering som inte
har kommit fram till angiven adress, misslyckad sändning. Angiven adress kan
vara stationsutrustning för utlarmning, analog personsökare och Rakelmobil.
Åtgärdsplan för misslyckad sändning tillhandahålls av kommun.
2. SOS Alarm AB skall kunna hantera misslyckad sändning som av kommun inte
skall åtgärdas.
3. SOS Alarm AB skall kunna hantera larmärendeutskick till Rakelmobil utan
bevakning. Detta skall aktuell kommun ange i särskilt underlag.

-

SOS Alarm AB skall, efter medgivande från kommun, kunna hämta Rakelmobilers
position från MSBs nationella AVL-server. Hämtad information skall kunna
presenteras på sådant sätt att informationen kan användas för att synliggöra
kommunens resurser. Kommunens resurser ska även kunna presenteras i systemet
webbkarta räddning.

-

SOS Alarm AB skall kunna hantera och på karta positionera nödlarm som aktiveras
via Rakel. Åtgärderplan för nödlarm tillhandahålls av kommun.

-

SOS Alarm AB kommer så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att hantera de
av MSB och av Rakelterminalleverantörer tillgängliga funktioner och tjänster, så att
Rakel som kommunikationsmedel kan bidra till att maximera insatsresultatet.

-

SOS Alarm AB skall inom ramen för den information som kommer SOS Alarm AB
till del, samt beroende på dimensionering av funktionen Nationell produktionsledare
övervaka MSB.s informationssystem WIS. SOS Alarm AB skall informera kommun
om störning. Åtgärdsplan för störningsinformation upprättas i samverkan mellan SOS
Alarm AB och kommun.
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Överenskommelser som gäller fr.o.m. att detta Tilläggsavtal tecknats av
parterna
Överfallslarm i Rakel
Tilläggstjänsten ”Överfallslarm” i Rakel kan tecknas till reducerad kostnad 90 kr/ terminal
och månad, under förutsättning att en enhetlig larmplan gäller för respektive kommun
Webbkarta Räddning
Tilläggstjänsten Webbkarta Räddning kan tecknas enligt tjänstebeskrivning, till reducerad
kostnad 780 kr/månad/licens. Ingen uppläggningskostnad. Varje licens medger tre samtidiga
användare.
SOS Alarm arbetar med vidareutveckling av tjänsten Fullinformation räddning, bl.a. så att
den som tillval även innehåller positionsinformation från webbkartan. Positioner kan
därigenom exporteras till lägesuppföljningssystem t.ex. i LUPP.
SOS Alarm arbetar med att förbättra driftsäkerheten hos dessa system och med att kunna
erbjuda SLA/felavhjälpning även utöver kontorstid.

Zenitarbetsplatser för befäl i trafikrum
Tydliggörande av teknik, uppdateringar, support, lokal mm avseende befäl i trafikrum i
Hyllie, samt kostnader för dessa delar skall förhandlas separat mellan Räddningstjänsten Syd
och SOS Alarm AB
______________

Detta tilläggsavtal är upprättat i två likalydande exemplar och utväxlat.
Kommunförbundet Skåne
12 april 2012

SOS Alarm Sverige AB
12 april 2012

……………………………… ……………………………… ………………………………
Göran Orup
Conny Ingvarsson
Johan Hedensiö VD
……………………………… ……………………………… ………………………………
Mats Svensson
Per Widlundh
………………………………
Bengt-Ove Ohlsson
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Undertecknad räddningschef accepterar detta avtal 2012 04-13:
……………………………… ……………………………… ………………………………
Anders Nilsson
Per Widlundh
Conny Ingvarsson
/Båstad
Räddningstjänsten Syd
/Hässleholm, Perstorp
/Burlöv, Eslöv, Kävlinge
Lund, Malmö
……………………………… ……………………………… ………………………………
Lars Scotte
Tonny Antmar
Staffan Winstedt
/Höganäs
/Höör, Hörby
/Klippan/Åstorp
……………………………… ……………………………… ………………………………
Eva Löwbom
Roger Gustafsson
Lars-Anders Svensson
/Bjuv, Landskrona, Svalöv
/Lomma-Staffanstorp
/Osby

……………………………… ……………………………… ………………………………
Tom Setterwall
Örjan Thorné
Kent Naterman
/SÖRF (Simrishamn, Sjöbo
/Svedala
/Trelleborg/Vellinge
Skurup, Tomelilla, Ystad)
………………………………
Bengt-Ove Ohlsson
/Ängelholm, Örkelljunga

