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 Plats och tid Räddningsstationen i Smålandsstenar, 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, räddningstjänstchef  
Johan Nilsson, stf räddningschef  
Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare  
  
  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera Stig Axelsson 
 Justeringens 
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Eva Gardelin-Larsson 
   Utdragsbestyrkande 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §18   Dnr:  RN.2011.2   0 
  
 Temainformation, Förebyggande-Myndighetsutövning 
  
Rn §18  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Stf räddningschef, Johan Nilsson, informerar om de olika verksamheterna inom 
det förebyggande arbetet samt hur myndighetsbeslut fattas och hur 
överklagandeprocessen ser ut enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). 

 
 Vidare presenteras den nationella strategin för att minska antalet döda och svårt 

skadade i bränder, vilken bygger på: kunskap och kommunikation, tekniska 
lösningar, lokal samverkan och utvärdering och forskning. 

  
 Avslutningsvis informeras om det förebyggande arbete som innefattar 

myndighetsutövning.  
  
 

 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §19   Dnr:  RN.2011.10   041 
  
 Helårsprognos 1 2011 med budgetuppföljning   
  
Rn §19  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Räddningschefen redogör för budgetuppföljning och helårsprognos 1 för 2011. 
De tre första månaderna har medfört energikostnader över budget och det finns 
därmed en risk att energin på helårsbasis blir dyrare än förväntat. 

 
 Prognosen för helheten är att årets budget kan hållas, med viss reservation för 

energikostnaderna. Energikostnader över budget kommer i första hand att 
medföra att behoven på materialsidan inte kan tillgodoses. 

  
Beslutsunderlag 
Helårsprognos 1 2011 för Räddningsnämnden 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna helårsprognos 1 2011 med budgetuppföljning per den 31 mars 

2011, samt  
 
att överlämna helårsprognos 1 2011 med budgetuppföljning per den 31 mars 

2011 till kommunfullmäktige. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §20   Dnr:  RN.2011.11   225 
  
 Energistrategi för Gislaveds kommun 2011-2020   
  
Rn §20  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommun har tagit fram ett förslag på en energistrategi med en 
gemensam åtgärdsplan för både kommunens redan antagna klimatstrategi och 
för energistrategin. 
 
Förslaget tillstrategi redovisar både nationella och lokala energimål samt 
beskriver kommunens energisystem med fördelning på olika energislag på ett 
överskådligt sätt. 
För att minska energianvändningen och minska koldioxid utsläppen  beskrivs i 
förslaget en inriktning mot fem särskilt viktiga områden, energieffektivisering, 
förnyelsebar energi, transporter, samhällsplanering samt 
driftsäkerhet/energiförsörjning.  
 
Åtgärdsplanen anger ett antal konkreta åtgärder för de närmaste tre åren. 
Åtgärderna känns relevanta och rimliga för att skapa en god trovärdighet inför 
fortsättningen. 
 
Räddningsnämnden konstaterar att en strategisk minskning av nu gällande 
energislag i många delar kan medföra en positiv olycksfallsutveckling, främst 
inom transportsektorn. Minskade transporter av fossila bränslen på våra vägar 
medför minskade olycksrisker. Ökad användning av kollektiva transportmedel 
och cykel, i förhållande till personbilsanvändning, gör att personskaderiskerna i 
trafiken minskar. 
 

 
Beslutsunderlag 
Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 
Samrådsupplaga Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 
Räddningschefens förslag till yttrande daterat den 14 april 2011 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att tillstyrka förslag till Gislaveds kommuns energistrategi 2011-2020 samt 

gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns klimat - och 
energistrategier utan erinran. 

  
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §21   Dnr:  RN.2011.8   041 
  
 Budget 2012 med utblick till 2016   
 Information 
  
Rn §21  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Räddningschefen informerar om de investeringar och kostnader som finns med i 
utblicken till 2016 och visar förslag inför budget 2012. 

 
 Presidierna i respektive kommuns kommunstyrelse sammanträder den 9 maj 

kring budget för 2012 enligt avtalet mellan kommunerna. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §22   Dnr:  RN.2011.6   17 
  
 Anmälan om delegationsbeslut   
  
Rn §22  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Tillstånd brandfarlig vara 
  Isabergsskolan 
  Granngården Gislaved 
 
 Anställning Semestervikarie 
  
 Yttrande ang. förslag till handlingsprogram Hylte kommun enl. LSO 
 
 Tillsynsärenden för Gislaved och Gnosjö enligt nämndlista för perioden 2011-

04-01 – 2011-04-18 
  
 1.1 Beslut om föreläggande och förbud, skorstensfejarmästaren 
  

 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen.  
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §23   Dnr:  RN.2011.1   009 
  
 Meddelande   
  
Rn §23  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Räddningschefen meddelar att Johan Nilsson och Nicklas Huuva åker på 
konferensen ”Brand 2011” i Jönköping den 23-25 maj. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
 
 
 
   

 
 


