
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Räddningsnämnden för Gislaveds och 
Gnosjö kommuner  

 
 

 Sammanträdesdatum 2015-09-30  
   
 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 30 september 2015 kl. 8.30 - 10.40 

 
 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf. 

Marie Johansson (S) 
Håkan Josefsson (C), tjänstgörande ersättare för Carina Johansson (C) 
Arne Ottosson (M) 
Markus Kauppinen (S), kl. 8.30-10.10 
Nicklas Huuva (KD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Johan Nilsson, räddningschef 
Johan Rönmark, enhetschef 
Malin Eriksson, brandingenjör 
Jerry Petersson, sotarfejarmästare 
Morgan Nilsson, sotarfejarmästare 
 
 
 
 

 Utses att justera Markus Kauppinen 
 Justeringens 
 plats och tid 

 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       38 - 44  

Yvonne Thelin Karlsson 
  

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

Niclas Palmgren  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Markus Kauppinen 
 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 Sammanträdesdatum 2015-09-30   Paragrafer 38 - 44  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2015-10-09 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2015-11-02 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kommunstyrelsekontoret 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Maria Thorup 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Rn §38    Dnr: RN.2015.12      
 
Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos  
 
Ärendebeskrivning 
Under året har förvaltningen haft ett flertal vakanser och då främst inom 
krisberedskapsområdet men även på grund av att säkerhetssamordnarens 
uppdrag och placering inte är beslutad. Vakanserna och en längre sjukskrivning 
på person med specialkompetens har medfört att det utredning- och 
utvecklingsarbete som enhetscheferna skulle driva har nedprioriterats ned.  
 
Under våren och även under hösten har ny personal rekryterats för att besätta 
utryckningsstyrkan och därmed har arbetsuppgifterna som ålagts ordinarie 
personal inte kunnat genomföras. Främst har arbetet med det breddade 
uppdraget inte kunnat genomföras. Mycket personalresurser har använts för att 
utbilda och stödja nya medarbetare. 
 
Glädjande är att antalet registrerade övningstimmar har ökat och är bättre än 
på många år. 
 
Den ekonomiska prognosen visar att förvaltningen kommer att hålla 
innevarande års budget samt ha ett överskott på 540 tkr. Främst är det 
kapitaltjänstkostnaderna för de bilar som är planerade till Burseryd och Reftele 
som inte är upphandlade och därmed inte heller betalda. Detsamma gäller 
lektionssal på övningsfältet. 
 
Lång inskolning och utbildning samt sjukskrivningar inom tillsynsverksamheten 
har medfört ett mindre antal tillsyner vilket renderar i ett lägre inkomstläge än 
budgeterat. Krisberedskapen förväntas ha ett överskott på ca 90 tKr.   
Sammanfattningen är att ekonomin är i balans men de mer kvalificerade 
arbetsuppgifterna liksom utvecklingsarbetet blir inte utfört. Detta är en risk för 
suboptimering av verksamheten och minskad måluppfyllelse på lång sikt. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningsnämndens delårsbokslut per den 31 augusti  med helårsprognos 2015 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2015 
  
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos 2015, 

samt 
  
att  översända delårsbokslutet till kommunstyrelsen. 
  
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
Gnosjö kommun 
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Rn §39    Dnr: RN.2015.21      
 
Beslut om brandskyddskontrollanter i Gislaved och Gnosjö 
kommuner  
 
Ärendebeskrivning 
I räddningsnämndens delegationsordning, daterad den 30 april 2015, anges att 
endast av nämnden beslutade skorstensfejarmästare/tekniker får besluta om 
förelägganden och förbud (dock ej förenat med vite) vid brandskyddskontroll 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 6 §.  
 
Det är ett lagkrav enligt utbildningsordning att vara utbildad skorstensfejar-
tekniker för att få genomföra brandskyddskontroller eller inneha motsvarande 
kompetens, vilket en skorstensfejarmästare gör enligt äldre utbildningsordning.  
Anledningen är att dessa personer ska vara personligt delegerade på samma 
sätt som räddningsnämndens övriga delegater inom LSO och LBE.  
 
I Gnosjö kommun är det enligt avtal skorstensfejarmästare NAMN som 
ansvarar för brandskyddskontroll (och även sotning) och i Gislaveds kommun 
är det enligt avtal skorstensfejarmästare NAMN tillsammans med 
skorstensfejarmästare NAMN i bolaget GGVV Sotning, ventilation och 
energiservice AB. I och med att behörig personal kan behöva lånas över 
kommungränserna mellan de båda skorstensfejarmästarna ser räddningstjänsten 
och skorstensfejarmästarna det som även administrativt enklare om samtliga 
behöriga personer är delegerade att utföra brandskyddskontroll i båda 
kommunerna.  
 
Enhetschef Johan Rönmark redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Räddningsnämndens delegationsordning, daterad den 30 april 2015-
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2015  
Bilaga 1 Behöriga skorstensfejarmästare/skorstensfejartekniker 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att samtliga namngivna personer enligt bilaga 1 ges delegation enligt 

räddningsnämndens delegationsordning punkt 7.5 samt 7.6. i Gislaved 
och Gnosjö kommun. 

  
 
Expedieras till: 
Räddningschef 
Brandskyddskontrollanterna 
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Rn §40    Dnr: RN.2015.19      
 
Yttrande över detaljplan för Nordinområdet, fastigheten Åtterås 
2:26 och del av fastigheten Åtterås 19:42 i Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg-och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för 
Nordinområdet, Åtterås 2:26, 19:42, Smålandsstenar. Syftet med detaljplanen 
är att precisera det allmänna ändamålet till skola och att möjliggöra för fler 
bostäder i området. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder för 
synpunkter. Räddningstjänsten framför följande synpunkter: 
 
Räddningstjänsten ser positivt på planeringen av svackdike samt 
fördröjningsdamm för att minska risken för översvämning i det aktuella 
området. Vid projekteringen av dagvattenhanteringen ska möjlighet att 
omhänderta släckvatten i fördröjningsdammen beaktas.  
 
Brandvattenförsörjningen behöver beaktas i den framtida exploateringen. 
Brandposter och flöden ska uppfylla gällande VAV-bestämmelser. Enligt VAV 
P83 ska det maximala avståndet mellan brandposterna understiga 150 m. 
Befintliga brandposter som riskerar blockeras av byggnad eller parkering flyttas 
i samråd med räddningstjänsten.  
 
Den ökade exploateringen och utbyggnaden av nya G/C-vägar kommer 
antagligen att resultera i en ökad andel oskyddade trafikanter. Det är lämpligt 
att se över trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna i området, särskilt 
vid korsningar.  
 
Beslutsunderlag  
Samrådshandlingar (planbeskrivning & plankarta), daterade juni 2015  
Räddningstjänstens yttrande daterat den 22 september 2015  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta räddningstjänstens yttrande daterat den 22 september 2015 och att 

översända detta till bygg-och miljönämnden. 
  
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun 
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Rn §41    Dnr: RN.2015.20      
 
Yttrande över motion om att bättre ta tillvara på den kompetens 
som finns i vår kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har tillsammans lämnat en 
motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun.  
Räddningsnämnden har nu fått möjlighet att besvara motionen.  
 
Motionen handlar om att nyanlända ofta inte erbjuds lämpliga arbeten och/eller 
sysselsättning. En högre andel nyanlända har en högre utbildningsnivå än 
tidigare och kommunen riskerar att dessa kompetenser går förlorade. Man 
flyttar helt enkel från kommunen om det inte finns jobb och sysselsättning att 
få.  
 
Motionärerna vill utreda möjligheterna till att bättre anpassa SFI så att 
nyanlända kan erbjudas aktiviteter/tjänster som bättre tar tillvara 
kompetenserna. Kommunens samtliga förvaltningar ska aktivt hitta och ordna 
sysselsättning/arbetsplatser. 
  
Räddningstjänstens huvudansvar handlar om att arbeta operativt och 
förebyggande i syfte att hindra och mildra konsekvenser vid olyckor och 
allvarliga händelser. För att detta arbete ska fungera krävs många gånger 
specialkunskap. Kan man genom en bättre kartläggning av nyanländas 
kompetens säkerställa att denna kunskap finns ser räddningstjänsten inget 
hinder i att nyanlända på samma sätt som alla andra söker sig till 
räddningstjänsten för att få arbete. Inom räddningstjänstens verksamhet finns 
ibland tidsbegränsade projekt där personer med rätt kompetens kan anställas 
på kort varsel – detta behov skulle med fördel kunna täckas med nyanlända – 
förutsatt att språkkunskaper finns eller kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  
 
När det gäller att hitta och ordna arbetsplatser handlar det även om att  
förvaltningens budget är anpassad till ett visst antal personer – får förvaltningen 
kompensation för detta nya uppdrag ökar möjligheterna väsentligt.  
Räddningstjänsten har inget att erinra mot att man utreder de övriga 
frågeställningarna i motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om att bättre ta tillvara på den kompetens som finns i vår kommun, 
daterad den 11 juni 2015 
Yttrande över motion om att bättre ta tillvara på den kompetens som finns i 
vår kommun, daterat den 12 augusti 2015 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta yttrande över motion om att bättre ta tillvara på den kompetens 

som finns i vår kommun, daterat den 12 augusti 2015. 
  
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Rn §42    Dnr: RN.2015.22      
 
Sotningsärende i Gnosjö kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Johan Rönmark och skorstensfejarmästaren informerar om ett 
sotningsärende i Gnosjö kommun som har lett till ett föreläggande. Det går 
inte att utföra sotning och brandskyddskontroll på fastigheten eftersom 
takkonstruktionen är dålig och det saknas skyddsutrustning.  
 
Yrkande 
Niclas Palmgren (M): Att uppdra till räddningstjänsten att föra en dialog med 
fastighetsägaren och återuppta ärendet vid räddningsnämndens sammanträde 
den 26 november 2015. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att uppdra till räddningstjänsten att föra en dialog med fastighetsägaren, samt 
 
att återuppta ärendet vid räddningsnämndens sammanträde den 26 

november 2015. 
 

  
 

Expedieras till: 
Räddningschefen 
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Rn §43    Dnr: RN.2015.3      
 
Anmälan om delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
 
1.1 Beslut om föreläggande och förbud enligt nämndslista150812-150922 
 
1.1 Beslut om föreläggande och förbud, Skorstensfejarmästaren 150727-150729 
 
2 st tillsvidareanställning brandman deltid 
1 st tillstånd för hantering av brandfarlig vara 
1 st avslag på ansökan om egensotning 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
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Rn §44    Dnr: RN.2015.1      
 
Informationer  

 
Information från sotarna 
Skorstensfejarmästarna NAMN och NAMN som tillsammans utgör bolaget 
GGVV Sotning, ventilation och energiservice AB informerar om sin 
verksamhet. 
 
 
Verksamhetsinformation 
Räddningschefen informerar om det aktuella läget i verksamheten. Det 
kommer att anordnas Öppet hus i Hestra för rekrytering av deltidsbrandmän. 
Man planerar att byta platschefer på brandstationerna i Hillerstorp, Hestra och 
Burseryd. Det kommer även att rekryteras en brandingenjör. 
 
 
Risk- och sårbarhetsanalys  
Varje ny mandatperiod ska en risk- och sårbarhetsanalys tas fram och den ska 
beskriva det arbete som kommunen bedriver och tänker bedriva under 
kommande mandatperiod inom området krisberedskap. Risk- och 
sårbarhetsanalysen ska beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

 
 
SKL:s företagarundersökning Insikt 
Enhetschef Johan Rönmark informerar om SKL:s företagarundersökning, Insikt 
och kommunens resultat vad det gäller räddningstjänst. Undersökningen är en 
servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag.  

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

 
 
 


	ANSLAG/BEVIS
	att godkänna redovisningen.

