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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-14 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 – 14.12 

 
Beslutande  

Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bengt Marntell (C), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lars Nilsson (SD), ledamot 
Boel Rosdahl (S), ledamot 
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Kristina Hovander (MP), ersättare 
 

Övriga deltagande  
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef 
 
 
 
 
 

Utses att justera Hans Stifors  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-03-14 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

  Paragrafer 

3 
 

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerande   

  
Hans Stifors 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Räddningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2018-03-14 
Datum för anslags uppsättande 2018-03-15 Datum för anslags nedtagande 2018-04-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 



 2 (2) 
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-14 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 3 
 
Bokslut för år 2017 – räddningsnämnden  Dnr 2018.41 
 
Räddningsnämnden redovisar ett överskott 432 tkr.  
 
I början av 2017 tecknades en förlängning av det avtal som finns 
mellan företagen inom Perstorp Industripark och räddningstjänsten. 
Avtalet är till mycket stor nytta för alla parter. Även under detta år 
har det varit stora underhållsstopp inom området, som medfört att 
räddningstjänsten haft mycket personal på plats, för att kontrollera 
säkerhetsarbetet och förebygga olyckor. 
 
Räddningstjänsten är just nu inne i en förändringsprocess, där 
innevarande avtal med olika parter ytterligare kommer att ses över, 
vilket omfattar nytt samverkansavtal med räddningstjänsterna i 
Skåne Nordväst, eventuellt ändrat avtal med Hässleholms kommun 
på grund av att de ändrar sin organisation. Samtidigt sker en 
förutsättningslös genomlysning av räddningstjänstens verksamhet 
för att eventuellt ingå i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). 
 
Räddningstjänsten har på nytt tagit upp diskussioner med 
omsorgen för att gemensamt arbeta för ett bättre individanpassat 
brandskydd för medborgarna i Perstorps kommun. 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att med godkännande överlämna bokslut för år 2017 till 

kommunstyrelsen enligt upprättat förslag, samt 
 
att räddningstjänsten får återkomma med en redovisning 

gällande IVPA-larmen och genomförda tillsyner under 2017. 
 
Skickas till: 
Räddningschef 
Ekonomichef 

 
 


