
 

 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Räddningsnämnden för Gislaveds och 
Gnosjö kommuner 
 

Sida 
1 (7) 

 Sammanträdesdatum 2011-01-19 

  
 Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00 -  15.45 

 

 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande 
Bength-Göran Johansson (C) 
Åke Ljunggren (S) 
Nicklas Huuva (KD) 
Rolf Davidsson (M) 
Stig Axelsson (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare: 
Sven-Erik Karlsson (M) 
Margareta Lindgren (S) 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Arne Svärm, räddningschef  
Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera  
 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelsekontoret den 25 januari 2011 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer 1 - 6 

Eva Gardelin-Larsson 
  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Bertil Valfridsson  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 

Nicklas Huuva  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner 

 Sammanträdesdatum 2011-01-19  Paragrafer 1 - 6 

 Datum för 
 anslags uppsättande 2011-01-27 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2011-02-18 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kommunstyrelsekontoret Gislaved 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Inger Magnusson 
   Utdragsbestyrkande 
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kommuner 
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2 

 2011-01-19  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §1   Dnr:  RN.2011.2   0 
  
 Informationer   
  
Rn §1  2011-01-19  Ärendebeskrivning 

Räddningsnämnden informeras om reglemente och avtal för nämnden, 
arvodesregler och nämndens verksamhet. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §2   Dnr:  RN.2011.3   17 
  
 Sammanträdestider 2011   
  
Rn §2  2011-01-19  Ärendebeskrivning 

Reglementet för räddningsnämnden anger att nämnden ska sammanträda på 
dag, tid och plats som nämnden bestämmer. 

  
 Bifogas förslag till tider för sammanträden i räddningsnämnden 2011.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdestider, daterat 10 januari 2011. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta förslag till sammanträdestider daterat den 10 januari 2011. 
 
 
Expedieras till: 
Räddningstjänsten 
Gnosjö kommun 
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Rn §3   Dnr:  RN.2011.4   17 
  
 Delegationsordning för räddningsnämnden   
  
Rn §3  2011-01-19  Ärendebeskrivning 

För en effektiv hantering av enklare ärenden bör möjligheten till beslut finnas 
delegerad från räddningsnämnden till tjänstemän inom räddningstjänsten.  
Delegationsordning med samma lydelse som den bifogade antogs av 
kommunstyrelsen i Gislaveds respektive Gnosjö kommuner under 2010.  

  
 I samband med bildandet av en gemensam räddningsnämnd ska nu 

räddningsnämnden besluta om delegationsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till delegtionsordning, daterad 1 januari 2011. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta förslag till delegationsordning för räddningstjänsten daterad den 1 

januari  2011. 
 
 
Expedieras till: 
Gnosjö kommun 
Räddningstjänsten 
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Rn §4   Dnr:  RN.2011.5   17 
  
 Förlängning av avtal med SOS Alarm   
  
Rn §4  2011-01-19  Ärendebeskrivning 

Mellan kommunerna i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötland finns 
avtal med SOS Alarm avseende utalarmering av den kommunala räddnings-
tjänsten. 
 
Upphandlingen genomfördes 2007  gemensamt för kommunerna på uppdrag av 
räddningscheferna i F-län. Respektive kommun har tecknat separata avtal. 
Nuvarande avtal avser perioden 2008-01-01 – 2011-12-31 med möjlighet till 
förlängning av avtalet med upp till 12 månader. Vid eventuell förlängning skall 
överenskommelse härom träffas senast nio månader före det initiala avtalets 
utgång. 
 
För uppdragen enligt avtal erlägger kommunerna för 2010 ca 11 kr per invånare 
och år. Denna kostnad är i förhållande till andra avtal i landet förhållandevis 
lågt. Kostnaderna per invånare enligt andra avtal varierar mellan 7 -23 kronor 
per invånare och år. 
 
Kommunerna i Jönköpings län och Ydre kommun genom räddningscheferna 
upplever att nuvarande avtal är förhållandevis bra och att samarbetet med SOS 
centralen i Jönköping fungerar bra. 
 
Vidare kan nämnas att SOS Alarm nyligen genomfört en omfattande förändring 
av organisationen vilket medför att det vore lämpligt att inte genomföra 
upphandling innan den nya organisationen har hunnit anpassa sig till 
förändringarna. Likaså pågår implementeringen av Rakel med start 2010 vilket 
också medför att dessa förändringar måste beaktas i ett nytt avtal. 
 
Med anledning av vad som ovan redovisats har räddningscheferna inom 
RäddsamF bedömt att det vore lämpligt att utnyttja möjligheten till förlängning 
av avtalet. Respektive kommun skall senast 15 mars 2011 ha fattat beslut om 
eventuell förlängning. Ärendet har även föredragits vid kommunchefsträff i nov 
2010 där stöd gavs till föreslagen handläggning av ärendet.  
 
Avtalen mellan kommunerna och SOS Alarm är individuella för varje kommun 
men avtalen är lika. För en effektiv verksamhet förutsätts att samliga kommuner 
avseende den kommunala räddningstjänsten förutsätts att samliga avtal förlängs. 
Ny gemensam upphandling bör sedan startas upp kring årsskiftet 2011/2012. 

 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att utnyttja möjligheten till förlängning av avtalet mellan Gislaveds 

respektive Gnosjö kommun och SOS Alarm med 12 månader till och med 
2012-12-31.  

 
Expedieras till: 
Räddningstjänsten 
Gnosjö kommun 
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Rn §5   Dnr:  RN.2011.2   0 
  
 Länsstyrelsens tillsynsbesök i Gislaved och Gnosjö 
 Information 
  
Rn §5  2011-01-19  Ärendebeskrivning 

Räddningschefen informerar om länsstyrelsens tillsynsbesök vid räddnings-
jänsten i Gislaved den 11 november 2010 och i Gnosjö den 20 december 2010.  

 
 Länsstyrelsen genomför uppföljning och tillsyn enligt lagen om skydd mot 

olyckor. Vid tillsynsbesöken i respektive kommun gjorde länsstyrelsen 
bedömningen att kommunen har en väl fungerande och effektiv räddningstjänst. 
Det framfördes att det är angeläget att kommunerna arbetar med nytt handlings-
program så att samråd om nytt program kan ske under juni månad för att sedan 
antas under tidig höst. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från uppföljning och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor den 11 
november 2010 i Gislaved 
Protokoll från uppföljning och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor den 20 
december 2010 i Gnosjö 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Rn §6   Dnr:  RN.2011.2   0 
  
 Informationer   
  
Rn §6  2011-01-19  Bokslutsberedning i Gislaved den 21-22 februari 
 Räddningschefen informerar om att nämndens presidum och räddningschef är 

kallade till bokslutsberedning den 21-22 februari. 
 
 Konferensinbjudan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
 Räddningschefen informerar om att MSB inbjuder förtroendevalda till en 

konferens den 2 mars i Växjö. Konferensen handlar om arbetet med skydd mot 
olyckor och utgör en bra grund inför arbetet med ett nytt handlingsprogram. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna att de ordinarie ledamöter som har möjlighet deltar i 

konferensen den 2 mars i Växjö, samt 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
Gnosjö kommun 
Räddningstjänsten 
  

 
 


