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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-11-21

19-20

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-13.40

Beslutande

Bengt Svensson (M), ordförande
Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande
Bodil Andersson (KD)
Eva Stjärnlind (S)
Hans-Eric Lundgren (S), tjg ersättare för Rune Persson (S)

Övriga närvarande

Jens Westring (M), ej tjg ersättare
Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare
Ann-Sofie Karlsson (KD), ej tjg ersättare
Kerstin Persson (S), ej tjg ersättare
Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommmundirektör
Staffan Winstedt, räddningschef
Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist
Inger Nejdebring, informatör
Therese Borg (SD), partiföreträdare

Utses att justera

Eva Stjärnlind

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2012-12-05

Sekreterare
____________________________________________
Anders Ivarsson
Ordförande
____________________________________________
Bengt Svensson
Justerare
____________________________________________
Eva Stjärnlind

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

Klippans kommun, Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-11-21

Datum för anslags
uppsättande

2012-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Anders Ivarsson

Datum för anslags
nedtagande

2012-12-27
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Innehållsförteckning:
§ 19 Avtalsförslag Region Skåne
§ 20 Daedalos verksamhetsstöd

Signatur justerare
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Sammanträdesdatum

2012-11-21

§ 19
Avtalsförslag Region Skåne
Ärendet
Nytt avtal avses skrivas med Region Skåne gällande Räddningstjänstens deltagande
vid IVPA- (I Väntan På Ambulans)larm och Sjukvårdslarm, samt vid övrig assistans
till ambulanssjukvården i Region Skåne.
Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-10-31
Region Skånes avtalsförslag (bilaga RN § 19/12)
Räddningsnämndens beslut
Förslaget till avtal med Region Skånes godkänns.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-11-21

§ 20
Daedalos verksamhetsstöd
Ärendet
Räddningstjänsterna i Klippan och Åstorp har sedan samverkan började jobbat i
samma digitala verksamhetssystem. Sedan ett år tillbaka använder man nu ett system
som heter Daedalos. Räddningstjänsterna jobbar i programmet på samma sätt i båda
kommunerna med samma mallar och samma ärendestruktur. Innehållet sparas dock i
var sin databas och användarna får logga in och ut från systemet beroende på vilken
kommun man gör sitt ärende i. Detta dubbeljobb med mellar, ärendestruktur samt inoch utloggningar tar onödigt mycket arbetstid då personalen från båda kommunerna
ligger som användare i båda systemen.
Det man kan göra för att spara arbetstid och förenkla för användarna är att slå ihop
räddningstjänsternas databaser och samköra databasen. Programmet kan sedan
separera den statistik som man önskar hämta ur databasen, inom varje kommun eller
station. Vad det gäller Personuppgiftslagen (PUL) och de personer som hanterar
personuppgifter i systemet, så kommer här inte att bli någon skillnad i behörighet
jämfört med dagens hantering.
Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-10-31
Räddningsnämndens beslut
Klippans räddningstjänsts databas (Daedalos) slås ihop med Åstorps räddningstjänsts
databas (Daedalos).
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

