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 Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 – 16.00 

 
 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande 

Bength-Göran Johansson (C) 
Åke Ljunggren (S) 
Nicklas Huuva (KD) 
Rolf Davidsson (M) 
Stig Axelsson (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Utses att justera Stig Axelsson 
 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 
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 skrifter 
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Justerande .......................................................................................................................................... 
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ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 Datum för 
 anslags uppsättande 2011-03-18 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2011-04-11 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kommunstyrelsekontoret, Gislaveds kommun 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Inger Magnusson 
   Utdragsbestyrkande 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §7   Dnr:  RN.2011.2   0 
  
 Temainformation   
 Lagen om skydd mot olyckor 
  
Rn §7  2011-03-09  Ärendebeskrivning 

Räddningschefen informerar om lagen om skydd mot olyckor (LSO). Lagen 
innehåller regler som syftar till att säkerställa ett tillfredsställande skydd mot 
olyckor. Området inkluderar räddningstjänst, såväl som den enskildes, 
kommunens och statens ansvar för bland annat brandskydd och viss farlig 
verksamhet. Kommunen ansvarar för tillsyn inom kommunens område och 
länsstyrelsen inom länet. Den centrala tillsynen utövas av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Rn §8   Dnr:  RN.2011.7   17 
  
 Bokslut 2010 för räddningstjänsten i Gislaveds kommun 
  
Rn §8  2011-03-09  Ärendebeskrivning 

Räddningsnämnden redovisar i förhållande till budget ett överskott med 823 tkr.  
 
Resultatet beror i huvudsak på följande: 

• Räddningsinsatser i andra kommuner tillsammans med ökat 
restvärdesarbete gav ca 150 tkr i ökad intäkt.  

• Automatlarmsanläggningarna blev fler, så även de "onödiga" larmen, 
vilket gav ca 120 tkr i ökad intäkt.  

• En massiv snöröjningsinsats för att förhindra byggnadsras gav en 
obudgeterad intäkt på ca 100 tkr. 

• Instruktörstjänst i brandmansutbildning och brandingenjörsutbildning 
gav en obudgeterad intäkt på ca 80 tkr  

• Den ekonomiska hanteringen har skett både i Gislaveds och Gnosjös 
ekonomisystem. Delar av verksamheten har varit samfinansierad och 
fördelats genom avräkning mellan kommunerna. I huvudsak 
personalförändringar i den gemensamma organisation, bl a sjuk-
skrivning och föräldraledighet,  har medfört 200 tkr större intäkt i 
avräkningen mellan kommunerna än budgeterat. 

• Räddningstjänsten bekostar stora delar av den kompetensutbildningen 
som måste genomgås av personalen. Behovet av utbildningsplatser har 
inte kunnat tillgodoses i den omfattning som varit önskvärt. Detta har 
medfört lägre kostnader på ca 300 tkr. Samtidigt kvarstår utbildnings-
behovet kommande år. 

• På materielsidan är det främst en havererad kompressor och 
uppvärmningen av stationerna, som kostat mer än förväntat.  
Sammanlagt ca 175 tkr över budget. Värmesystemet på brandstationen i 
Reftele ändrades i slutet av året och värmepumpar ersatte den gamla 
oljepannan, vilket fortsättningsvis kommer att sänka kostnaderna. 

 
Räddningsnämnden har till största delen klarat den målsättning som gällt 
beträffande information och rådgivning inom det olycksförebyggande området. 
Personalsituationen har medfört att delar av tillsynsarbetet inte hunnits med i 
avsedd omfattning.  
 
Målsättningen för insatstid vid larm har totalt sett klarats till 78%. Beträffande 
de orter där brandstyrkor finns har målet klarats med viss marginal. 
Räddningstjänsten övningsmål för den egna personalen har i huvudsak klarats. 
Variationen bland personalen finns och beror i delvis på prioritering av andra 
arbetsuppgifter. 
 
Antalet utbildade i brandskydd och akutsjukvård har klarats till 96% av målet. 
Lågt deltagande från kommunalt anställd personal är starkt bidragande till att 
målet inte nåtts. 
 
Arbetet med den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen har drivits framåt 
under året. Krishanteringsutbildning och övning har genomförts för viss 
ledningspersonal och tekniska kontorets personal. 
Räddningsnämnden anser att kravet på god ekonomisk hushållning samman-
taget har uppfyllts. 
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Rn § 8 (forts) 
 
Beslutsunderlag 
Gislaveds kommun – Bokslut räddningsnämnden 2010 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna förslag till bokslut för räddningstjänsten Gislaveds kommun, 

samt 
 
att överlämna bokslutet för 2010 till kommunfullmäktige i Gislaveds 

kommun. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds kommun, kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
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Rn §9   Dnr:  RN.2011.7   17 
  
 Bokslut 2010  för räddningstjänsten i Gnosjö kommun 
  
Rn §9  2011-03-09  Ärendebeskrivning 

Räddningsnämnden redovisar i förhållande till budget ett överskott med 60 tkr. 
Resultatet beror i huvudsak på följande: 

• Räddningstjänsttimmarna blev högre än budgeterat. 
• Frånvaro hos viss personal medförde extra belastning på andra, anställda 

i Gislaved, men gav sammanlagt något lägre kostnader för båda 
kommunerna. 

• Behovet av platser för kompetensutbildning har inte kunnat tillgodoses i 
den omfattning som varit budgeterat. Detta har medfört lägre kostnader 
samtidigt som problemet skjuts framåt. 

 
 Tillsynsarbetet genomfördes i avsedd omfattning och ärenden gällande 

hantering av brandfarlig varor prioriterades. Hantering av explosiva varor 
övertogs från polismyndigheten efter lagändring. 

 
 Insatstid under 10 minuter vid larm har klarats vid 66 % av larmen. Andelen 

älgolyckor var anmärkningsvärt hög. 
 
 Räddningstjänstens övningsmål för den egna personalen har klarats på ett bra 

sätt. 
 
 Antalet utbildade i brandskydd nådde inte målet på 1 000 personer. Minskat 

deltagande hos den kommunala personalen var orsaken till att målet inte nåddes. 
Utöver brandskyddsutbildningen har en stor grupp människor fått 
HLR/akutsjukvårdsutbildning. 

 
 Arbetet med risk-och sårbarhetsanalyser har pågått i förvaltningarna under 

ledning av räddningstjänsten och beräknas vara klart under 2011. 
 
 Räddningsnämnden anser att kravet på god ekonomisk hushållning 

sammantaget har uppfyllts. 
 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens verksamhetsberättelse för Gnosjö kommun 2010 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna förslag till bokslut för räddningstjänsten Gnosjö kommun, samt 
 
att överlämna bokslutet för 2010 till kommunfullmäktige i Gnosjö kommun. 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Gnosjö kommun 
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Rn §10   Dnr:  RN.2011.8   041 
  
 Budget 2012 med utblick till 2016   
  
Rn §10  2011-03-09  Ärendebeskrivning 

Räddningschefen går igenom tidplanen för budgetprocessen och när samråd ska 
ske mellan respektive kommunstyrelse. 

 
Beslutsunderlag 
Tidplan för budgetprocessen. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga in ett nytt datum för sammanträde med räddningsnämnden fredagen 

den 8 april kl 14.00 för att behandla mål för 2012, samt 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
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Rn §11   Dnr:  RN.2011.6   17 
  
 Anmälan om delegationsbeslut   
  
Rn §11  2011-03-09  Ärendebeskrivning 

1.1 Beslut om föreläggande och förbud 
 1.1 Beslut om föreläggande och förbud 
 1.1 Beslut om föreläggande och förbud 
 
  
 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 

att godkänna redovisningen. 
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Rn §12   Dnr:  RN.2011.1   009 
  
 Meddelande   
  
Rn §12  2011-03-09  Ärendebeskrivning 

Brandskyddsföreningen 
 Brand 2011 Jönköping 24-26 maj 
 
 

 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 

att godkänna redovisningen, samt 
 
att godkänna att ledamöter i nämnden deltar i Brand 2011 i Jönköping 24-26 

maj. 
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Rn §13   Dnr:  RN.2011.2   0 
  
 Informationer   
  
Rn §13  2011-03-09  Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 

Åke Ljunggren tar upp frågan om när nämnden ska börja arbeta med ett nytt 
handlingsprogram. Räddningschefen informerar om att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ska under mars komma ut med direktiv för arbetet 
med att ta fram handlingsprogram. Handlingsprogrammet ska färdigställas 
under året. 

 
 Polisen i Gnosjö 
 Niclas Huuva informerar om att polisen har sagt upp sina lokaler som man har i 

räddningsstationen i Gnosjö. 
 

 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

 


