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 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande 

Bength-Göran Johansson (C) 
Åke Ljunggren (S) 
Stefan Lundell (KD), tjänstgörande ersättare för Nicklas Huuva (KD) 
Rolf Davidsson (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Arne Svärm, räddningstjänstchef  
Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare  
Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare  
Johan Nilsson, stf räddningschef   
  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera  
 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelsekontoret den 12 april 2011 

 Under- 
 skrifter 
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Yvonne Thelin Karlsson 
  

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

Bertil Valfridsson  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Rolf Davidsson  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 Datum för 
 anslags uppsättande 2011-04-13 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2011-05-05 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kommunstyrelsekontoret i Gislaved 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Eva Gardelin-Larsson 
   Utdragsbestyrkande 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §14   Dnr:  RN.2011.8   041 
  
 Budget 2012 med utblick till 2016   
 Förslag till konkretiserade mål för 2012 
 
Rn §14  2011-04-08  Ärendebeskrivning 

Från och med planeringen inför år 2012 arbetar Gislaveds kommun efter en ny 
modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

  
 Under våren fastställs de yttre begränsningarna för nämndernas budgetarbete 

genom beslut om Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2012-2016. 
 Styrdokumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision, 

övergripande mål och konkretiserade mål samt direktiv och ramar inför 2012. 
 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument som grund bereder nämnder och 
styrelser förslaget till Mål och budget 2012-2016 som sedan fastställs av 
kommunfullmäktige i november. 
 
Räddningsnämnden behandlar i dag förslag till konkretiserade mål som togs 
fram vid Gislaveds kommuns kommunstyrelses planeringsdagar 7-8 och 16 
mars. 

  
Beslutsunderlag 
Räddningschefens förslag till konsekvensbeskrivningar av räddningsnämndens 
konkretiserade mål. 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna räddningschefens förslag till konsekvensbeskrivningar av 

räddningsnämndens konkretiserade mål. 
 
att föreslå kommunstyrelsen i Gnosjö kommun att införa ett mål om att 

genomföra HLR-utbildning för ungdomar år 2012. 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
Räddningschefen 
Kommunstyrelsen i Gnosjö kommun 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §15   Dnr:  RN.2011.9   17 
  

Handlingsprogram för arbete mot olyckor och extraordinära händelser i 
Hylte kommun 2011-2014   
Delegation till räddningschefen att överlämna yttrande till 
kommunstyrelsen 

 
Rn §15  2011-04-08  Ärendebeskrivning 

Hylte kommun har överlämnat ett förslag till handlingsprogram för Hylte 
kommun enligt – lag om skydd mot olyckor samt lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 2011-2014.  

  
 Hylte kommun önskar svar på remissen senast den 27 april 2011. 
 Kommunstyrelsen har överlämnat Hylte kommuns remiss till räddnings-

nämnden för yttrande. För att klara av att lämna in ett yttrande innan remiss-
tiden går ut behöver räddningsnämnden delegera till räddningschefen att 
överlämna ett yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Remissförslag till Handlingsprogram 2011-2014 för Hylte kommun. 
Remiss från Gislaveds kommuns kommunstyrelse. 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att  delegera till räddningschefen att överlämna yttrande till kommunstyrelsen 

över Handlingsprogram för arbete mot olyckor och extraordinära 
händelser i Hylte kommun 2011-2014.   

 
 
 
Expedieras till: 
Räddningschefen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §16   Dnr:  RN.2011.6   17 
  
 Anmälan om delegationsbeslut   
  
Rn §16  2011-04-08  Ärendebeskrivning 

9.2.2 Anställning 
 9.2.2 Anställning 
 9.2.2 Anställning vikariat 
 Tillstånd brandfarlig vara 
 
 
 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 

att godkänna redovisningen. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §17   Dnr:  RN.2011.2   0 
  
 Informationer   
  
Rn §17  2011-04-08  Rekrytering av räddningstjänstchef 
 Ordförande informerar om att överläggningar har hållits kring rekrytering av ny 

räddningschef. Tjänsten kommer att ha samma upplägg som i dag och man 
kommer att ta hjälp av en rekryteringsfirma. Räddningschefen slutar i mitten av 
juni. 

 
 Sotningsindex 2011 

Räddningschefen informerar om sotningsindex för 2011. 
 
Extra räddningsnämndsmöte 1 juni kl. 14.00 
Med anledning av att räddningschefen slutar sätts ett extra möte med 
räddningsnämnden in den 1 juni kl. 14.00 för att behandla budgeten. Budgeten 
skulle egentligen behandlas den 17 augusti vilket gör att det mötet kan komma 
att ställas in.  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

 
 


