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Rn §37  Dnr:  RN.2013.24 17      
  
Medarbetarenkät 2013  
  
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har under våren 2013 genomfört en medarbetarundersökning 
med syftet att ta reda på hur attraktiv medarbetarna uppfattar kommunen som 
arbetsgivare. Undersökningen ska också ge underlag till kommande 
förbättringsarbete i kommunen. 

 
Enkäten skickades ut till kommunens alla medarbetare med tillsvidare- eller 
visstidsanställning som var anställda den 1 maj 2013. Undersökningen 
genomfördes för första gången 2010 och en del förändringar har gjort sedan dess. 
Bland annat har frågorna om heltid-deltid ändrats, lönefrågorna har utvecklats, 
frågor om personalförmåner tagits bort och området stress lagts till. 

 
Resultatet av medarbetarenkäten 2013 har sammanställts i en rapport. 
Personalchefen och hälsostrategen redogör för rapporten och räddningstjänstens 
resultat. 

 
Med anledning av medarbetarenkätens resultat föreslås följande inriktning för det 
kommande personalpolitiska arbetet: 

 
· Fortsätta arbetet med planerade insatser de kommande två åren inom de 

områden som fått lägst resultat, ledarskap och lön. 
· Fortsätta arbetet med området Gislaveds kommun som attraktiv arbetsgivare 

eftersom det tycks få genomslag på den allmänna nöjdheten. 
· Värdegrundsarbete och insatser som inrymmer samarbetsklimat, kränkande 

särbehandling, hot och våld. 
· Ta fram en kommunövergripande handlingsplan för 2014- april 2015 utifrån 

ovanstående inriktningar. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport Medarbetarenkät 2013, daterad den 6 september 2013 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Rn §38  Dnr:  RN.2013.17 17      
  
Bokslut 2013 inkl. helårsprognos och delårsbokslut  
  
Ärendebeskrivning 
Under första halvan av året har mycket tid ägnats åt omställningsarbete i form av 
överlämning av gamla arbetsuppgifter och utbildningsinsatser för nya och 
tillkommande arbetsuppgifter. En del av den ordinarie verksamheten har därför 
blivit lidande och de mål som sattes för 2013 har endast delvis kunnat uppnås. 
  
Räddningsnämnden prognostiserar ett underskott på -430 tkr. Orsakerna är av 
engångskaraktär och består främst i att omställningsarbete i och med ny 
organisation tagit tid från intäktsbringande verksamhet samt att 
personalomsättning i kombination med ett par långa sjukskrivningar och ett 
onormalt högt uttag av föräldraledighet lett till ett höjt övertidsuttag. Antalet 
insatser har också varit högre än normalt för perioden vilket lett till ökade 
personalkostnader.  
 
Även införandet av det nya verksamhetssystemet Daedalos har tagit mycket kraft 
och mantimmar som belastat den ordinarie verksamheten. En obudgeterad 
konsultinsats med anledning av psykosocialt arbetsmiljöarbete har också belastat 
resultatet negativt.  

 
Under hösten kommer insatser göras i syfte att återta den intäktsbringande 
verksamhet som inte hunnits med för att nästkommande år ska kunna starta utan 
en restskuld till föregående år. Vidare kommer personalförsörjningen studeras 
mer noggrant i syfte att finna lösningar för en mer flexibel och förutsägbar 
hantering.  

 
Beslutsunderlag  
Delårsrapport 2 – nämnderna, Räddningsnämnden, daterat den 18 september 
2013.  

 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta delårsrapporten, daterad den 18 september 2013, samt 
 
att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Rn §39  Dnr:  RN.2013.23 17      
  
Information om resultatet från undersökningen Insikt  
  
Ärendebeskrivning 
Under våren har Gislaveds kommun valt att delta i undersökningen Insikt som 
genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
 
Undersökningen Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 
Alla företag som har haft ett myndighetsärende hos kommunen under 2012 har 
haft möjligheten att svara på enkäten. De områden som tas upp i den är 
brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt 
serveringstillstånd. 
 
Kommunens näringslivsstrateg informerar om rapporten och kommunens resultat 
med fokus på området brandtillsyn som har fått ett positivt resultat där Gislaveds 
kommun hamnar på plats 78 av de 189 deltagarna. 

 
Beslutsunderlag 
Rapport från undersökningen Insikt 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Rn §40  Dnr:  RN.2013.22 17      
  
Yttrande över detaljplan för fastigheten Burseryd 2:3 i Gislaveds 
kommun  
  
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har arbetat fram en ändring i detaljplanen för Burseryd 
2:3 och översänt förslaget för yttrande. 
 
Det som skiljer sig från den förra detaljplanen är en ökad byggyta och en 
sutterängvåning. I planförslaget har räddningstjänstens synpunkter beaktats i 
samband med framtagandet.    
 
Räddningstjänsten har inget att invända mot planförslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan för fastigheten Burseryd 2:3 i Gislaveds kommun 
Förslag till yttrande daterat den 18 september 2013. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta räddningstjänstens yttrande daterat den 18 september 2013 och 

översända det till bygg- och miljönämnden.  
  
 
 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Rn §41  Dnr:  RN.2013.21 17      
  
Yttrande över remiss - Strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun  
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen m. fl. har arbetat fram en strategi för att öka 
besöksnäringen i Gislaveds kommun. Detta arbete har skett i samarbete med 
näringslivet i Gislaved.   
 
Räddningstjänsten har inget att invända på strategin utifrån ett risk- och 
säkerhetsperspektiv. Dock finns förbättringsområden vad gäller att dra nytta och 
bidraga till fler besökare till Gnosjö kommun där bl.a. Store mosse, Hyltens 
industrimuseum och High Chaparral är stora besöksmagneter.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 27 augusti 2013, § 343  
Förslag Strategi för besöksnäringen 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2013 
Yttrande över strategi för besöksnäringen, daterat den 18 september 2013 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta räddningstjänstens yttrande daterat den 18 september 2013 och 

översända det till kommunstyrelsekontoret.  
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, styrgruppen för turismstrategin 
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Rn §42  Dnr:  RN.2013.25 170      
  
Räddningstjänstens FIP-bilar (Första Insats Person)  
  
Ärendebeskrivning 
Ledamöterna diskuterar räddningstjänstens inköpta FIP-bilar och den pågående 
fackliga förhandlingen kring införandet. 

 
 Yrkande 

Åke Ljunggren (S): Att räddningstjänstens FIP-bilar snarast ska placeras ut på 
respektive deltidsstation. 

 
Rolf Davidsson (M): Bifall till Åke Ljunggrens yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Åke Ljunggrens (S) yrkande och finner att 
räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar enligt detta. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att  räddningstjänstens FIP-bilar snarast ska placeras ut på respektive 

deltidsstation. 
 
 
Expedieras till: 
Räddningschef 
Stf räddningschef 
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Rn §43  Dnr:  RN.2013.3 17      
  
Anmälan om delegationsbeslut  
  
1.1 Beslut om föreläggande och förbud 130826 - 130917 
 
2 st Förlängd anställning brandman 
 

 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
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Rn §44  Dnr:  RN.2013.1 17      
  
Informationer  
 
Marknadsföring av Gislaved-Gnosjö räddningstjänst 
Stf räddningschef Johan Nilsson informerar om vilka evenemang runt om i 
kommunerna där räddningstjänsten medverkat och kommer att medverka vid 
under året. 
 
 
Brandskyddsutbildningar 
Stf räddningschef Johan Nilsson visar statistik på antal genomförda 
brandskyddsutbildningar i Gislaved och Gnosjö kommuner. 
 
  
Larmstatistik 
Stf räddningschef Johan Nilsson redovisar räddningstjänstens larmstatistik. 
 
 
Rekryteringar 
Stf Johan Nilsson informerar om de rekryteringar som är på gång till 
räddningstjänsten. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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