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Kallelse till Direktionen för Höglandets
Räddningstjänstförbund
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12.

Eventuellt tillkommande ärenden

13.

Fortsatt utbildning

Vid förhinder kallar ledamot själv in ersättare.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Diarienummer HRF 2019/25
2019-11-14

Ledning

Höglandets räddningstjänstförbund

John Johansson
john.johansson@vetlanda.se
0383-971 18

Medlemsavgift 2020
Sammanfattning
Efter samråd med medlemskommunerna hörsammades Direktionens förslag om
en ökning av medlemsavgiften med 3,0mnkr.
Förslag till beslut
Medlemsavgift 2020 beslutas till 67 462tkr, vilket baserat på invånarantal
2019-01-01 fördelas med 36 003tkr för Nässjö och 31 459tkr för Vetlanda.
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbud beslutade 2019-06-04 att
föreslå en ökning av den sammanlagda medlemsavgiften 2020 med 3,0mnkr
jämfört med 2019. Detta är en begränsad nivå som valdes med hänvisning till
medlemskommunernas pressade ekonomiska läge, och innebär en fortsatt svår
ekonomisk situation för förbundet.
Medlemskommunernas och förbundets budgetprocesser är inte synkroniserade i
tid. Vetlanda tar beslut före HRF, som tar beslut före Nässjö. Vetlandas
budgetbeslut stipulerade därför att anslaget till förbundet kunde komma att justeras
efter samråd med Nässjö kommun. Detta samråd resulterade i att en ökning av
medlemsavgiften i enlighet med Direktionens förslag från juni:

Nässjö
Vetlanda
Totalt

Folkmängd

Andel

31 477
27 504
58 981

53,37%
46,63%
100,00%

Medlems- MedlemsÖkning
avgift 2019 avgift 2020
34 301tkr
36 003tkr 1 702tkr
30 161tkr
31 459tkr 1 298tkr
64 462tkr
67 462tkr 3 000tkr

Ledning
John Johansson
Ekonom

Jonas Petri
Förbundsdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

HRF
571 80 Nässjö

Telegatan 3, Nässjö
Lila Nygatan 4, Vetlanda

0383-46 77 00

5329-3585

212 000-1388

Förvaltningens e-post
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2019-11-14

Höglandets räddningstjänstförbund

Höglandets räddningstjänstförbund

Katarina Sandström
Katarina.Sandstrom@nassjo.se
0380-51 76 56

Sammanträdes schema 2020 Höglandets
räddningstjänstförbund
Sammanfattning
18 februari tisdag kl. 15:00-17:00 beredning i Vetlanda
20 februari torsdag kl. 10:00-12:00 presidieträff mellan HRF:s presidier i Nässjö
5 mars torsdag kl. 09:00-12:00 direktion i Nässjö
20 april måndag kl. 09:00-11:00 medlemsdialog med respektive KS
19 maj tisdag kl. 13:00-15:00 beredning i Nässjö
2 juni tisdag kl. 09:00-12:00 direktion i Vetlanda
24 augusti måndag kl. 10:00-12:00 presidieträff mellan HRF:s presidier i Vetlanda
10 september torsdag kl. 13.30-15.30 beredning i Vetlanda
28 september måndag kl. 09:00-12:00 direktion i Nässjö
10 november tisdag kl. 15:00-17:00 beredning i Nässjö
24 november tisdag kl. 09:00-12:00 direktion i Vetlanda
Förslag till beslut
Sammanträdesschema för 2020 godkänns.
Katarina Sandström
Sekreterare HRF

Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

HRF
571 80 Nässjö

Telegatan 3, Nässjö
Lila Nygatan 4, Vetlanda

0383-46 77 00

5329-3585

212 000-1388

Förvaltningens e-post
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Diarienummer HRF 2019/49
2019-11-14

Höglandets räddningstjänstförbund

Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

Ing-Marie Andersson
Ingmarie.Andersson@raddningstjansten.com
0383-46 77 81

Ändring av Policy som blir riktlinje för bisyssla
Sammanfattning
Från och med 2019-12-01 skulle vi vilja ändra Policy för bisyssla för medarbetare
inom HRF (Antagen av Direktionen 2008-09-17) till att bli en riktlinje istället.
Förslag till beslut
Att från och med 2019-12-01 ändra Policy för bisyssla för medarbetare inom HRF
(Antagen av Direktionen 2008-09-17) till att bli en riktlinje.
Beskrivning av ärendet
Att ändra Policy för bisyssla för medarbetare inom HRF (antagen av direktionen
2008-09-17) att istället bli en riktlinje.

Höglandets räddningstjänstförbund
Ing-Marie Andersson
Personalsamordnare

Chef namn
Chef titel

Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

HRF
571 80 Nässjö

Telegatan 3, Nässjö
Lila Nygatan 4, Vetlanda

0383-46 77 00

5329-3585

222 000-1388

Förvaltningens e-post
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Diarienummer HRF 2019/50
2019-11-18

Ledning

Höglandets räddningstjänstförbund

Jonas Petri
Jonas.Petri@raddningstjansten.com
0383-46 77 90

Avsiktsförklaring för samverkan kring
Räddningschef funktion i Sävsjö kommun
Sammanfattning
Avsiktsförklaring för samverkan avseende räddningschefsfunktionen med Sävsjö
Kommun, samt inom området beredskap och säkerhetsskydd.
Förslag till beslut
Att ställa sig bakom samverkan och uppdra till ledning att, efter genomförd MBL
med berörda fackliga organisationer, teckna samverkansavtal med Sävsjö kommun
kring räddningschefsfunktionen.
Beskrivning av ärendet
Syfte med samverkan
Sävsjö kommun och Höglandets räddningstjänstförbund har under åren samverkat
kring en rad områden. Föreliggande dokument innehåller förslag på att denna
samverkan ska utvidgas ytterligare till att omfatta funktionen som räddningschef,
samt samverkan inom området beredskap och säkerhetsskydd. Syftet med
samverkan är att båda organisationerna ska vinna på det genom ökade synergier,
höjning av kvalitén, en ökad gemensam produktion, samtidigt som båda
organisationerna blir effektivare.
Sävsjö kommun kommer fortfarande vara en egen räddningstjänstorganisation.
Räddningstjänsten är politiskt placerad under kommunstyrelsen och tillhör
organisatoriskt kommunledningskontoret med kommunchefen som
förvaltningschef. Det är ytterst kommunfullmäktige i Sävsjö som tar alla
övergripande politiska beslut om räddningstjänsten. Kommunstyrelsen är
räddningsnämnd i Sävsjö kommun.

Gemensam räddningschef HRF och Sävsjö kommun
Sävsjö kommun samverkar med Höglandets räddningstjänstförbund kring
funktionen som räddningschef. Genom den funktionen får Sävsjö kommun tillgång
till samtliga funktioner vid HRF kopplat till räddningschefen, dvs planering och
ledning, stöd till insats, kris och beredskap, drift, myndighet och utbildning. HRF
tar genom detta ansvar för ledningen av dessa funktioner i Sävsjö kommun.
För Sävsjö kommuns del innebär ovanstående samverkan att kommunen får
tillgång till det kunnande som krävs hos en räddningschef. Konkret innebär detta
Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

HRF
571 80 Nässjö

Telegatan 3, Nässjö
Lila Nygatan 4, Vetlanda

0383-46 77 00

5329-3585

212 000-1388

Förvaltningens e-post
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att HRF garanterar brandingenjörskompetens inom de områden detta krävs och i
övrigt att berörda medarbetare har erforderlig kompetens inom de områden de
ansvarar för. Vad gäller krav på räddningschef kan också utredningen ”En
effektivare kommunal räddningstjänst” (SOU:2018:54) användas som ett argument
för kraven på hög kompetens hos denna funktion.
Ovanstående innebär också att den gemensamma räddningschefen under
kommunchefen har ett övergripande ansvar för räddningstjänsten i Sävsjö
kommun; verksamhetsmässigt, ekonomiskt och i personalfrågor.
HRF kommer att representera Sävsjö kommun i den länssamverkan som bedrivs
både inom ramen för Räddsam F och F-samverkan inklusive länsstyrelsen. I de fall
där det ses som nödvändigt kan dock Sävsjö kommun medverka genom sin
ställföreträdande räddningschef.
HRF kommer vara närvarande i Sävsjö kommun i den omfattning som uppdraget
kräver.
Sävsjö kommun kommer ersätta HRF för denna funktion enligt särskilt avtal och
inrymmas inom ramen för nuvarande budget för räddningschef.

Ställföreträdande räddningschef
För att säkerställa en lokal ledning inom räddningstjänsten kommer funktionen
ställföreträdande räddningschef att bibehållas. Denne kommer ha ett direkt
personalansvar för den personal som är anställd av räddningstjänsten i Sävsjö
kommun. Ställföreträdande räddningschef kan också, i samråd med kommunchef
och räddningschef, vid behov företräda Sävsjö kommun.
Den ställföreträdande räddningschefen är i frågor som rör räddningstjänsten
underställd den gemensamma räddningschefen för HRF och Sävsjö kommun. Vid
den ställföreträdande räddningschefens frånvaro ansvarar HRF i samråd med
Sävsjö kommuns kommunchef för att kompetent vikarie utses.

Samverkan inom beredskap och säkerhetsskydd
Höglandets räddningstjänstförbund och Sävsjö kommun samverkar redan idag
kring funktionen beredskapssamordnare. Omfattningen av samverkan motsvarar
personalmässigt 30%
Vad gäller beredskapssamordnare kommer denna tjänst vara knuten till HRF och
Sävsjö kommun ersätter förbundet för detta. Sävsjö kommun utökar samverkan till
en tjänst motsvarande 50 % och funktionen ska finnas på plats i Sävsjö i den mån
som uppdraget kräver.
Vad gäller säkerhetssamordnare (inklusive säkerhetsskyddschef) är detta en tjänst
på 100 % och denna anställs av Sävsjö kommun, i enlighet med särskild förordning,
och är underställd kommunchefen. Personen tillhör räddningstjänsten och deltar i
det gemensamma arbetet inom ramen för HRF kopplat till detta uppdrag.
Tidigare samverkansavtal justeras utifrån dessa förändringar. Förändringarna
ryms inom ramen för den av fullmäktige beslutade budgetramen för år 2020.

Samverkan insatsledare och inre befäl
Denna samverkan fortsätter på samma sätt som enligt tidigare avtal. Avtalet avser
samverkan om insatsledare mellan Höglandets räddningstjänstförbund och Sävsjö
kommun. Insatsledare Vetlanda och Sävsjö kommun är primärområde men kan
Postadress

Besöksadress
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också omfatta insatsledare över Nässjö kommun. Avtalet omfattar även inre befäl
för Höglandets räddningstjänstförbund och Sävsjö kommun.

Övrigt
Parterna är överens om att samverka kring både drift- och investeringsfrågor så
långt det är till nytta för båda parter. Detta kan innebära att vissa funktioner och
visst material lokaliseras till den ena eller andra organisationerna med nyttjas
gemensamt via särskilda avtal.
Parterna är också överens om att samverkan, i de delar som inte berörs av detta
samverkansavtal, utgår från den nivå och de ambitioner som Sävsjö kommun har
med sin räddningstjänst. Eventuella ambitionsändringar måste förankras politiskt i
Sävsjö kommun.
Personal inom HRF som kan komma i kontakt med säkerhetsklassat material,
säkerhetsklassas i Sävsjö kommun.
När personal från HRF företräder enbart Sävsjö kommun kommer klädsel som
markerar denna tillhörighet att bäras.
Ambitionen är att avtalet ska gälla från den 1 januari 2020 och i ett första skede
sträcka sig från detta datum till 2024-12-31.

Jonas Petri
Arbetsledare

Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro
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HRF
571 80 Nässjö

Telegatan 3, Nässjö
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8

1 (1)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-18

Kommunledningskontoret

Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

Katarina Sandström
Katarina.sandstrom@nassjo.se
0380-76 56

Anmälan om delegationsbeslut 27 november 2019
Sammanfattning
Medgivande till egensotning:
2019-09-23 2019-436
2019-10-08 2019-457
2019-09-23 2019-437
Medgivande för fastighetsägare att låta annan utföra rengöring/sotning på
egen fastighet:
Nekad ansökan om egensotning enligt nedan:
Föreläggande om att vidta åtgärder efter brandskyddskontroll:
Tillstånd gällande hantering av brandfarliga eller explosiva varor:
2019-10-16 2019-448
2019-10-01 2019-449
Förslag till beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Kommunledningskontoret
Katarina Sandström
Sekreterare Höglandets räddningstjänstförbund

Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

HRF
571 80 Nässjö

Telegatan 3, Nässjö
Lila Nygatan 4, Vetlanda

0383-46 77 00

5329-3585

222 000-1388

Förvaltningens e-post
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TJÄNSTESKRIVELSE
25 oktober 2019

Kommunledningskontoret

Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

Katarina Sandström
Katarina.sandstrom@nassjo.se
0380-51 76 56

Meddelanden till Höglandets
räddningstjänstförbund den 27 november 2019
Sammanfattning
Höglandets räddningstjänstförbund har lämnat remissvar gällande detaljplan för del
av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1 i Vetlanda kommun. Daterad den
24 oktober 2019.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Nässjö kommun den 24 oktober 2019,
§ 171 om avsägelse från Anders Karlgren (M) som ledamot i Höglandets
räddningstjänstförbund. Daterad den 6 november 2019.
Förslag till beslut
Meddelanden läggs till handlingarna.
Kommunledningskontoret
Katarina Sandström
Sekreterare HRF
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E-postadress

HRF
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0383-46 77 00
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212 000-1388
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