SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Räddningsnämnden

Sida 1 (18)
Sammanträdesdatum

2021-04-08

Plats och tid

Brandstationen, torsdag 8 april 2021, kl 15.00-16.40
Ordförande, 1:e vice ordförande och tjänstemän på plats, övriga via Skype

Beslutande

Ulla Andersson, ordförande (S) Lidköping
Roland Edvardsson, 1:e vice ordf (M), Vara
Stina Månsson (M) Grästorp
Jerry Nyberg (KD) Lidköping
Steve Karlsson (L), Lidköping ersätter Svante Hemberg (M) Lidköping
Åsa Olsson (S) Vara
Joakim Svensson (M) Essunga

Ersättare

Klas-Arne Karlqvist (S) Lidköping
Gudrun Carlsson (C) Lidköping
Egon Frid (V) Vara

Övriga deltagande

Joakim Ramåker, tf räddningschef
Thomas Andersson, enhetschef
Johannes Svensson, enhetschef
Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom

Justeringens plats och
tid

Brandstationen, 2021-04-13 kl 08:30

Paragrafer

§§10-19
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Underskrifter

Sekreterare

Ann-Charlott Ahlm

Ordförande

Ulla Andersson (S)

Justerande

Jerry Nyberg (KD)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-08

Datum för anslags uppsättande

2021-04-13

Datum för anslags nedtagande

2021-05-05

Förvaringsplats för protokoll

Räddningstjänsten, Tornväktargatan 2, Lidköping

Underskrift sekreterare

Ann-Charlott Ahlm
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§ 10

Val av justerare och justeringsdag
Räddningsnämnden beslutar att
utse Jerry Nyberg (KD), Lidköping att justera dagens protokoll.
Protokollet justeras tisdag 13 april kl 08:30.
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§ 11

Underlag till beredning av strategisk plan och
budget 2022-2024
Ärendebeskrivning
Underlag till beredning av strategisk plan och budget 2022-2024 är
upprättad.
2020 gick Räddningsnämnden in med en underfinansierad budget, olika
lösningar gjordes för att få ett nollresultat 2020. För att få budget I
balans 2021 höjdes budgetramen med 1,5 miljoner kr. För att fortsatt få
budget I balans behöver denna höjning vara för 2022 och
framåt.
Räddningsnämnden beslutar att
Räddningsnämnden beslutar att:
- Godkänna underlag till beredning av strategisk plan och budget
- Föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudgeten för
2022-2024
- Föreslå kommunfullmäktige att Räddningsnämnden fortsatt 20222024 behåller ramhöjningen på 1,5 miljoner kr på samma vis som
höjningen 2021
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beredning strategisk plan och budget 2022-2024
Underlag till beredning strategisk plan och budget 2022-2024
10-årig investeringsplan, Räddningsnämnden
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§ 12

Uppdrag att upprätta förslag på nytt reglemente
Ärendebeskrivning
2020-10-21 antogs ny lag om skydd mot olyckor vilket kommer att
påverka svensk räddningstjänst på flera sätt. Bland annat skall ett nytt
handlingsprogram tas fram till 2022-01-01. Detta har tidigare varit
reglerat i lagstiftning att kommunfullmäktige skall anta dessa, denna
styrning är nu borta. Det är nu möjligt att Räddningsnämnden kan ta
beslut om nya handlingsprogram vilket skulle innebära att beslut tas
närmare verksamheten. För att ändra detta behöver gällande
reglemente revideras och antas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Roland Edvardsson (M) yrkar bifall till förslag enligt tjänsteskrivelse.
Räddningsnämnden beslutar att
ge räddningschefen i uppdrag att upprätta förslag på nytt reviderat
reglemente till nästa nämndsmöte 6 maj 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse reglemente
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§ 13

Införande av Microsoft 365
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslut § 35 Dnr KS 2021/132, 2021-03-10
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för
personuppgiftshantering i Microsoft 365.
2. Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna och möjliggöra
införandet av Microsoft 365. 3. Kommunstyrelsen rekommenderar
nämnderna att godkänna och möjliggöra införandet av Microsoft 365.
För att öka flexibiliteten och mobiliteten i kommunens verksamheter
behövs digitala verktyg som skapar förutsättningar för samarbete,
snabbare kommunikation samt ökad effektivitet och
innovationsförmåga. Genom att införa Microsofts framtidsorienterade
IT-miljö (Microsoft 365)
kan kommunens medarbetare arbeta på nya smarta sätt samtidigt som
Lidköpings kommun kan erbjuda en mer flexibel och modern
arbetsplats. Microsoft 365 är en molntjänst som driftas av Microsoft i
deras serverhallar som befinner sig både inom men även utanför EU. Att
införa Microsoft 365 kan innebära en ekonomisk risk eftersom det idag
saknas prejudikat och exempel på tillsyn efter att förutsättningarna för
att föra över personuppgifter utanför EU har ändrats (EU domstolen mål
C-311/18).
Arbetet med att planera ett införande av Microsoft 365 har pågått sedan
början av 2020. Planeringen har skett i nära samverkan med de övriga
V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och
Vara) och kommunalförbundet Göliska IT. Det är flera
delområden som har arbetats igenom. Bland annat så har det genomförts
en risk- och konsekvensanalys, tagits fram riktlinjer och
utbildningsmaterial. Samtliga risker har identifierats och bearbetats med
flera åtgärdsförslag där fördelarna av ett införande bedöms väga tyngre
än eventuella risker.
Eftersom varje nämnd är en egen myndighet och därmed också
personuppgiftsansvarig för sin behandling ska nämnden därför ta
ställning till att för egen del godkänna och möjliggöra införandet av
Microsoft 365.
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Räddningsnämnden beslutar att
godkänna och möjliggöra införandet av Microsoft 365.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Microsoft 365
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§ 14

Föreläggande av vite, Råda 4:10, Lidköpings
kommun
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Västra Skaraborg genomförde med stöd av 5
kap. 1 § LSO ett tillsynsbesök 2018-10-12 vid Bräddegårdens
servicehem. Syftet med tillsynen var att kontrollera efterlevnad av
de skyldigheter som återfinns i 2 kap. 2 § LSO.
Upprättade tjänsteanteckningar från tillsynsbesöket skickades 201810-19 för kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen. De
synpunkter som kom in under kommuniceringstiden beaktades och
utgjorde underlag för beslut.
Genom beslut om föreläggande med dnr. 2018-000809-028-001
ålades Lidköpings kommun, i egenskap av fastighetsägare, att vidta
brandskyddsåtgärder fördelat på fyra åtgärdspunkter.
Tillsynsföreläggandet har inte överklagats och beslutet har därmed
vunnit laga kraft.
Vid efterkontroll 2019-04-04 noterades att punkt 2-4 hade åtgärdats
i enlighet med meddelat föreläggande. I protokoll från
efterkontrollen påtalades också att brister i det byggnadstekniska
brandskyddet avseende ventilationsbrandskydd och att avsaknad av
dörrstängare till lägenheter ska åtgärdas snarast, dock senast 202006-26, enligt punkt 1 i meddelat föreläggande.
Vid uppföljning maj 2020 framkommer att inga åtgärder har
vidtagits gällande punkt 1 i meddelat föreläggande. Via e-post
inkommer Service Fastighet med skrivelse där det framgår att
åtgärd enligt alternativ b har valts d.v.s. installation av
boendesprinkler. Vidare anges att 50 % av projekteringen hittills har
genomförts, men att man p.g.a. Coronarestriktioner för närvarande
inte kan gå in och fota och mäta vissa förutsättningar. När detta är
avklarat kan det ta 3 månader att komma igång med installationen
och ytterligare 2-3 månader innan installation och besiktningar är
klara.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

Sida 10 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Räddningsnämnden

2021-04-08

Vid uppföljning februari 2021 framkommer att projektering av
boendesprinkler fortfarande inte är klar. Med anledning av detta
uppmanas Service Fastighet att inkomma med skriftlig förklaring
till förseningen och en tidsplan för när åtgärd enligt punkt 1 i
meddelat föreläggande kommer att vara vidtagen. Via e-post
inkommer Service Fastighet med skrivelse där man anger att efter
chefsbeslut måste denna installation gå ut på anbudsförfrågan.
Enligt tidigare besked skulle detta kunna göras via
ramavtalsentreprenörer. Färdigställande av projektering kommer att
göras under våren och läggas ut på anbud i september. Installation
beräknas påbörjas i november och hålla på till mars. Med
besiktningar beräknas åtgärden vara helt klar i juni 2022. Den
största orsaken till fördröjningen uppges vara Cocid-19 som gör det
svårt att projektera.
Åtgärder enligt punkt 1 i tidigare meddelat föreläggande syftar till
att skapa tillfredsställande säkerhet för de boende i händelse av
brand. Uteblivna åtgärder innebär att de boende vid en eventuell
brand inte kan förväntas vara tillfälligt säkra i sin egen lägenhet.
Det innebär också att kritiska förhållanden kan uppstå i
korridorer/gemensamma utrymmen innan personalen hinner hjälpa
de boende att utrymma till säker plats.
Uppkomna förseningar bedöms inte vara tillfredsställande då dessa
äventyrar personsäkerheten i händelse av brand. Med anledning av
detta anses det befogat att förena tidigare föreläggande med ett vite
i syfte att förmå Lidköpings kommun, i egenskap av
fastighetsägare, att följa beslutet utan ytterligare förseningar.
Räddningsnämnden beslutar att
förelägga Lidköpings kommun (org. nr. 212000-1694), i egenskap
av fastighetsägare, att vidta åtgärder enligt punkt 1 i tidigare
meddelat beslut om föreläggande (dnr. 2018-000809-028-001)
gällande Bräddegårdens servicehem på fastigheten Råda 4:10 i
Lidköping kommun.
Åtgärder enligt punkt 1 i tidigare meddelat beslut om föreläggande
ska vidtas senast 2022-06-18. Underlåter Lidköpings kommun att
vidta de angivna åtgärderna, förpliktigas Lidköpings kommun att
utge vite om femhundratusen (500 000) kr. Lidköpings kommun
förpliktigas vidare att utge samma belopp för varje period om 6
månader, räknat från 2022-06-18, under vilket man underlåter att
vidta åtgärderna.
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Detta beslut har fattats med stöd av 5 kap. 2 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) och med hänvisning till lag (1985:206)
om viten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bräddegården beslut om vite
Bräddegården beslut om vite
Bräddegården underrättelse beslut vite
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§ 15

Förslag om föreläggande av vite, Sävare 5:10,
Lidköpings kommun
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Västra Skaraborg genomförde med stöd av 5 kap. 1
§ LSO ett tillsynsbesök 2020-03-10 vid Bäcklidens äldreboende. Syftet
med tillsynen var att kontrollera efterlevnad av de skyldigheter som
återfinns i 2 kap. 2 § LSO.
Upprättade tjänsteanteckningar från tillsynsbesöket skickades 2020-0311 för kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen. Inga synpunkter
kom in under kommuniceringstiden och därför fattades beslut utifrån
befintligt underlag.
Genom beslut om föreläggande med dnr. 2020-000245-004-001 ålades
Lidköpings kommun, i egenskap av fastighetsägare, att vidta
brandskyddsåtgärder fördelat på fyra åtgärdspunkter.
Lidköpings kommun överklagade punkt 1 i beslutet till Länsstyrelsen
Västra Götaland som avslog överklagandet genom beslut 2020-12-21.
Länsstyrelsen beslut omfattade inte någon ändring av den ursprungliga
rättelsetiden som angivits till senast 2022-01-01. Länsstyrelsens beslut
har inte överklagats och därmed har beslutet vunnit laga kraft.
Vid kontakt med Service Fastighet i februari 2021 framkom att de
förelagda åtgärderna gällande Bäcklidens äldreboende inte kommer att
bli utförda inom rättelsetiden. Med anledning av detta uppmanas
Service Fastighet att inkomma med skriftlig förklaring till förseningen
och en tidsplan för när åtgärderna enligt meddelat föreläggande
kommer att vara åtgärdade. Via e-post inkommer Service Fastighet med
skrivelse där man anger att efter beslut så kommer installation av
boendesprinkler gå ut på upphandling. På grund av Covid-19 har
projekteringen inte kommit igång än. Projekteringen kommer
förhoppningsvis att vara klar till sommaren och sedan läggas ut på
anbud i september. Installation kommer att påbörjas i november och
hålla på till mars, april. Sedan kommer besiktningar och dessa beräknas
vara klara juni 2022.
Åtgärder enligt tidigare meddelat föreläggande syftar till att skapa
tillfredsställande säkerhet för de boende i händelse av brand. Uteblivna
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åtgärder innebär att de boende vid en eventuell brand inte kan förväntas
vara tillfälligt säkra i sina egna boenderum. Det innebär också att
kritiska förhållanden kan uppstå i korridorer/gemensamma utrymmen
innan personalen hinner hjälpa de boende att utrymma till säker plats.
Uppkomna förseningar bedöms inte vara tillfredsställande då dessa
äventyrar personsäkerheten i händelse av brand. Med anledning av detta
anses det befogat att förena tidigare föreläggande med ett vite i syfte att
förmå Lidköpings kommun, i egenskap av fastighetsägare, att följa
beslutet utan ytterligare förseningar.
Räddningsnämnden beslutar att
Räddningsnämnden beslutar förelägga Lidköpings kommun (org. nr.
212000-1694), i egenskap av fastighetsägare, att vidta åtgärder enligt
tidigare meddelat beslut om föreläggande dnr. 2020-000245-004-001
vid Bäcklidens äldreboende på fastigheten Sävare 5:20 i Lidköping
kommun.
Åtgärder enligt tidigare meddelat beslut om föreläggande ska vidtas
senast 2022-06-18. Underlåter Lidköpings kommun att vidta de angivna
åtgärderna, förpliktigas Lidköpings kommun att utge vite om
femhundratusen (500 000) kr. Lidköpings kommun förpliktigas vidare
att utge samma belopp för varje period om 6 månader, räknat från 202206-18, under vilket man underlåter att vidta åtgärderna.
Detta beslut har fattats med stöd av 5 kap. 2 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) och med hänvisning till lag (1985:206) om
viten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bäckliden beslut om vite
Bäckliden föreläggande 2020
Bäckliden Länsstyrelsens beslut 20201221
Bäckliden underrättelse beslut vite
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§16

Information. Överklagade ärenden
Ärendebeskrivning
Information lämnas till Räddningsnämnden kring två överklagade
ärenden avseende Filaren 6 och Kon 7 i Lidköpings kommun.
Räddningsnämnden beslutar att
tacka för informationen och lägga den till protokollet.

Underlag
Filaren 6 dom förvaltningsrätten 20210323
Filaren 6 informationsärende
Kon 7 dom förvaltningsrätten 20210208
Kon 7 informationsärende
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§ 17

Gemensam systemledning Skaraborg
Ärendebeskrivning
Räddningschef Joakim Ramåker informerar nämnden kring arbetet med
Gemensamt Ledningssystem Skaraborg (GLS).
Projektets arbetsgrupp har lämnat sin förstudie, vilken visar att det finns
förutsättningar för att skapa ett gemensamt ledningssystem i Skaraborg,
mellan Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS), Räddningstjänsten
Östra Skaraborg (RÖS) och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS).
Styrgruppen för projektet har därefter sammanträtt, och fann då att man
såg olika på hur uppdraget skulle kunna utföras. Då man inte hittade en
gemensam lösning beslutade styrgruppen att avsluta förstudien kring
GLS.
Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) och Räddningstjänsten
Östra Skaraborg (RÖS) är de organisationer som är mest lika och som
har naturliga samarbeten redan idag. Man ser här en möjlighet till
fortsatt samarbete i frågan.
Målet är att skapa ett gemensamt, robust ledningssystem så att de
samlade resurserna kan användas så effektivt som möjligt, oavsett
organisationstillhörighet, både i vardagliga händelser och vid mer
omfattande och komplexa händelser.
Finansiering för gemensamt ledningssystem finns inte i budget, det
innebär att en begäran om ekonomiska medel genom en ramhöjning
måste göras.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Ulla Andersson (S) yrkar att räddningsnämnden ger räddningschefen i
uppdrag att till nämndens sammanträde i maj ta fram ett förslag på hur
ett gemensamt ledningssystem mellan RVS och RÖS kan utformas.
Roland Edvardsson (M) och Åsa Olsson (S) yrkar bifall till förslaget.
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Räddningsnämnden beslutar att
ge räddningschef i uppdrag att inför sammanträdet 6 maj ta fram ett
förslag på hur ett gemensamt ledningssystem mellan RVS och RÖS kan
utformas.
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§ 18

Rapporter
Personal
Just nu pågår rekrytering av en säkerhetssamordnare. Efter denna
anställning finns fyra säkerhetssamordnare i organisationen.
Rekrytering pågår också på en halvtidstjänst på serviceavdelningen.
Senare i vår kommer rekrytering ske av en heltidsbrandman, då vi
har en pensionsavgång i organisationen.
Vi har också behov av att rekrytera en brandskyddskontrollant,
rekryteringsarbetet är inte uppstartat.
Räddningsnämnden beslutar att
tacka för informationen och lägga den till protokollet.
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§ 19

Redovisning av delegationer
Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt enligt en av
nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
Räddningsnämnden.
Räddningsnämnden beslutar att
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Ärendelista 210127-210330
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