KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Räddningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-26

1 (3)

Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-13.40

Beslutande

Bengt Svensson, ordförande
Bengt Alfredsson
Bodil Andersson
Rune Persson
Johan Pettersson tjg i st f Eva Stjärnlind

Övriga deltagare

Jens Westring, ej tjg ersättare
Annika Ingelström-Nilsson, ej tjg ersättare
Evy Arvidsson, sekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Thomas Johansson, räddningschef
Tommy Rydén, stf räddningschef

Utses att justera

Johan Pettersson

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet i Klippan, 2009-09-02

Underskrifter

Sekreterare

..........................................................................
Evy Arvidsson

Ordförande

..........................................................................
Bengt Svensson

Justerande

..........................................................................
Johan Pettersson
ANSLAG/BEVIS

Paragrafer:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Klippans kommun, Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-08-26

Datum för anslags
uppsättande

2009-09-03

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

......................................................................
Elisabeth Olsson

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2009-09-24
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Rn § 13
Förändring av handlingsprogram för säkerhet och beredskap för
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun planerar att förändra sitt handlingsprogram för
säkerhet och beredskap i den del som avser utryckningsorganisationens
storlek. Konkret innebär förändringen att deltidsstyrkan minskas från idag
1(styrkeledare)+ 4(brandmän) till 1(styrkeledare)+ 3(brandmän).
Förändringen planeras till 2010-01-01.
Klippans kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Räddningstjänsten, genom stf räddningschef Tommy Rydén, har tagit del av
förslaget och lämnat förslag till yttrande i enlighet med bilaga Rn § 13/09.
Räddningsnämnden beslutar
att besvara remissen från Ängelholms kommun enligt räddningstjänstens
yttrande, bilaga Rn § 13/09.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga Rn § 13/09

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Datum

2009-09-03
Handläggare, telefon

Tommy Rydén, 0435 281 71

Vår beteckning

A-diarie: 3515.2009.00096

Remissyttrande angående förändring av handlingsprogram för säkerhet och
beredskap för Ängelholms kommun
Klippans kommun har tagit del av rubricerat förslag till förändring av
handlingsprogram.
Bakgrund
Ängelholms kommun planerar att förändra sitt handlingsprogram för säkerhet
och beredskap i den del som avser utryckningsorganisationens storlek.
Konkret innebär förändringen att deltids styrkan minskas från idag
1(styrkeledare)+ 4(brandmän) till 1(styrkeledare)+ 3(brandmän).
Förändringen planeras till 2010-01-01.

Konsekvenser för operativ räddningstjänst
Förändringen innebär att förmågan för Ängelholms deltidsstyrka minskas.
Detta innebär att beredskapen för dubbellarm minskas vilket gör att
samverkande kommuner vid fler tillfällen får rycka in för att upprätthålla
beredskapen åt Ängelholm. Vidare innebär förändringen att det vid större
insatser oftare kommer att behövas förstärkning från angränsande kommuner
samtidigt som Ängelholms möjligheter att hjälpa till hos grannkommunerna
minskas eftersom deltidskåren inte kan utföra grundläggande uppgifter på
egen hand.
Konsekvenserna för räddningstjänsten i Klippan kan innebära fler
förstärkningslarm till Ängelholms kommun, men troligare är att man får täcka
upp i Åstorps kommun som kommer att få åka på förstärkning till Ängelholms
kommun.

Klippans Räddningstjänst
Torggatan 47
264 34 KLIPPAN
Tel 0435-100 44
Tel 0435-280 00 vx
Fax 0435-101 53
E-mail raddning@klippan.se

Åstorps Räddningstjänst
Torggatan 19 B
265 35 ÅSTORP
Tel 042-641 00
Tel 042-515 91
Fax 042-642 94
E-mail raddning@astorp.se

Bilaga Rn § 13/09

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Slutsatser
Den planerade förändringen bedöms inte i någon större utsträckning påverka
beredskap, insatstid och insatsmöjligheter vid olyckor i Klippans kommun då
vi inte gränsar till Ängelholms kommun i någon större del.
Däremot kan förändringen påverka samverkansmöjligheterna i större
utsträckning. Med tanke på samverkansavtalet inom Skåne nordväst där en
släck/räddningsenhet består av 1(styrkeledare)+ 4(brandmän) bör det i
handlingsprogrammet och konsekvensbeskrivningen förtydligas vilken
förmåga man har att medverka vid större insatser i angränsande kommuner
med släck och räddningsenheter.
Som reflektion kan nämnas att man i remiss handlingarna skriver att man
genom avtal med angränsande kommuner har styrkor på 1+4 man för första
insats i Ängelholms kommun, men sedan sommaren 2009 har Förslöv endast
1+2 man i beredskap.

Räddningstjänsten i Klippan

Tommy Rydén
Stf Räddningschef

Klippans Räddningstjänst
Torggatan 47
264 34 KLIPPAN
Tel 0435-100 44
Tel 0435-280 00 vx
Fax 0435-101 53
E-mail raddning@klippan.se

Åstorps Räddningstjänst
Torggatan 19 B
265 35 ÅSTORP
Tel 042-641 00
Tel 042-515 91
Fax 042-642 94
E-mail raddning@astorp.se
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Rn § 14
Handlingsprogram för säkerhet och beredskap för Örkelljunga
kommun
Örkelljunga kommun har översänt förslag till Handlingsprogram för
säkerhet och beredskap. Räddningsnämnden i Klippan har beretts möjlighet
att lämna synpunkter på förslaget senast den 1 september 2009.
Räddningstjänsten, genom stf räddningschef Tommy Rydén, har granskat
förslaget och har inget att erinra.
Räddningsnämnden beslutar
att inte ha några erinringar mot förslaget till handlingsprogram.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

