MILJÖ-, BYGG- OCH
RÄDDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 3 september kl. 13.00‐14.00
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Anna Nyström, ordförande (S)
Kari Lewin (S)
Marianne Ohlsson (S)
Peo Brodén (S)
Lars‐Håkan Karlsson (S)
Roland Olsson (M) ersättare för Sören Staaf (M)
Daniel Brosius (M)
Sven Täppers (C)
Håkan Höglund (SD)

Övriga deltagare

Pär Maltesson, räddningschef
Inger Thörngren, ekonom
Gunnar Lundkvist § 125
Åsa Holje, sekreterare

Justerare

Roland Olsson

Tid för justering

2015‐09‐07

Paragrafer

124‐125

Sekreterare
Åsa Holje

Ordförande
Anna Nyström

Justerare
Roland Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner
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2015-09-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Åsa Holje
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MBR § 124

Konsekvenser av åtgärder med oförändrad
budget
MBR dnr 2015.

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015‐06‐23 är miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämndens budget låst till 2015 års nivå vilket innebär att det inte finns
kostnadstäckning för löneökningar och kapitaltjänstkostnader. Utebliven höjning av
ram för 2016 är 400 tkr och ytterligare 700 tkr för 2017.

Nytt löneavtal för deltidsbrandmännen (RIB 15)
Det nya löneavtalet för brandmännens löner omfattar drygt ett år och gäller från och
med 2015‐07‐21 till och med 2016‐09‐30. De nya lönebeloppen i avtalet innebär en
kostnadsökning på 250 tkr för 2015 och 560 tkr för 2016.
Sammantaget så betyder detta att besparingar behöver göras motsvarande 250 tkr för
2015 och 960 tkr för 2016.
För att kunna bedriva räddningstjänst med fokus på invånarnas trygghet i kommunen
är det av största vikt att ha personal som i tillräckligt antal kan arbeta under säkra
former vid olyckor, bränder och andra oönskade händelser.

Åtgärdsförslag
Rökdykning
Vid tre av våra brandstationer förekommer sällan eller aldrig rökdykning vid bränder,
beroende på avstånd och tid från larm till framkomst. Här finns en mindre besparing
att göra med att helt ta bort rökdykningskravet från stationernas personal och ha
andningsskydd enbart för egen säkerhet. Besparingen handlar då om mindre
övningstimmar och mindre omfattning vid hälsokontrollerna, ca: 50 tkr.
Konsekvens: Ingen livräddning eller invändig brandsläckning kan förekomma i
miljöer med tät brandrök.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Definition på rökdykning: inträngning i tät brandrök för att rädda liv eller bekämpa
brand.

Fri inryckning
Fri inryckning är något vi använder för att garantera att det kommer personal över
huvudtaget inom rimlig tid vid larm. Tar vi bort möjligheten till fri inryckning finns ca:
200 tkr att spara. Fri inryckning innebär att alla som kan kommer med på
utryckningar, utöver det fastställda antalet som har beredskap. För brandstationerna i
Östmark, Vitsand och Stöllet är det ett måste med fri inryckning för att säkerställa att
lägst tre stycken åker på larm.
Konsekvens: Lång tid från larm till inställelse för de vars arbetsplatser ligger längre
bort än fem minuter från brandstationen

Räddningsvärn
En av brandstationerna har väldigt få larm och skulle kunna omvandlas till
räddningsvärn som innebär att det inte finns någon personal i beredskap. De som
fortfarande är intresserade att fortsätta i räddningstjänst som är hemma och/eller i
närheten av brandstationen åker på utryckning och får betalt per timme, besparing
895 tkr.
Konsekvens: Det kommer att finnas tillfällen då ingen personal vid berörd
brandstation finns att tillgå vid larm om olyckor eller bränder. Det betyder att
tvåstationslarm måste dras varje gång när SOS larmar ut. I värsta fall dröjer insatsen
20‐ 25 minuter längre än normalt om berörd station saknar personal.

IVPA-verksamhet
Besparing kan göras genom att minska på IVPA‐verksamheten. I dag åker
räddningstjänst på alla ambulansens prio 1 larm, ca: 220 IVPA‐larm/år. Om vi håller
oss till det avtal vi har med Värmlands Landsting skulle vi kanske åka på 30 – 50
larm/år och göra en besparing på ca: 225 tkr eller 45 tkr/brandstation. Frågan är om
åtgärden är relevant i förhållande till nyttan IVPA‐verksamheten gör för medborgarna.
Avtalet innebär att SOS larmar ut på tre förutbestämda kriterier som är:


Hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp där ambulans inte finns tillgänglig
inom 10 minuter.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ofri luftväg där ambulans inte finns tillgänglig inom 10 minuter.



Större yttre blödning där ambulans inte finns tillgänglig inom 10 minuter.

Larm enligt dessa kriterier ger Landstinget ersättning för.

Styrkorna
Att minska beredskapsstyrkorna på två eller tre brandstationer ger en besparing på 325
tkr/man i beredskap
En man i beredskap på en brandstation = 325 tkr
En man i beredskap på två brandstationer = 650 tkr
En man i beredskap på tre brandstationer = 975 tkr

Konsekvens:
Att ytterligare minska manskapet innebär att det vid samtliga larm om olyckor eller
bränder behövs tvåstationslarm vilket i sin tur medför kostnadsökningar med personal
på timtid och långa avstånd med högre bränslekostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sven Täppers (C): Vitsands brandstation görs om till räddningsvärn.
Kari Lewin (S): Styrkorna minskas vid två eller tre brandstationer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö‐, bygg‐ och
räddningsnämnden bifaller Sven Täppers (C) förslag.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Vitsands station görs om till räddningsvärn vilket medför en besparing på 895 tkr.

Mot beslutet reserverar sig Kari Lewin (S).

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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MBR § 125

Tjädern 1 – ändrad användning av skollokaler
till kontor
MBR dnr 2015.596

Bakgrund
Torsby kommun ansöker om bygglov för ändrad användning av skollokaler till kontor.
Ändringen avser bottenplan, under detta finns ett souterrängplan som berörs i östra
änden som utrymningsväg från övre planet.

Planförhållande
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 40 (stadsplan). Planen anger att
området endast får användas för allmänt ändamål (avsedda för stat, kommun och
landsting) Inga avvikelser från planen förekommer.

Handlingar i ärendet
Ritningar markerade S1 daterad 2015‐08‐13 samt planritning daterad 2015‐08‐20.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut
Bygglov för ändrad användning beviljas enligt 9 kap. 30 § plan‐ och bygglagen.

Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden kommer att ta ut en bygglovavgift på 7 000
kronor.

Beslutet skickas till
Torsby kommun, tekniska avdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

