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Rn §72    Dnr: RN.2018.1      
 
Anmälan om delegationsbeslut  
 
Beslut om föreläggande och förbud enligt nämndslista 181027-181125 

• 2 st tillsvidareanställning brandman deltid 
• 2 st praktikanställning brandman deltid 
• 2 st provanställning brandman deltid 
• 1 st visstidsanställning lagsamordnare 
• 2 st tillstånd explosiv vara 
• 3 st tillstånd brandfarlig vara 

 
Beslut om föreläggande och förbud, skorstensfejarmästaren, 181102-181107 
 
Yttrande till förvaltningsrätten 
 
Avvisning av överklagande 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga till handlingarna 
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Rn §73    Dnr: RN.2015.22      
 
Sotningsärende i Gnosjö kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Vid räddningsnämndens sammanträde den 30 september 2015 informerade 
skorstensfejarmästaren och enhetschefen på räddningstjänsten om att man inte 
har kunnat utföra sotning på en fastighet i Hillerstorp i Gnosjö kommun. Detta 
har lett till ett föreläggande. Skälet till att det inte har gått att utföra sotning 
eller brandskyddskontroll är att takkonstruktionen är dålig och det saknas 
skyddsutrustning.  
 
Fastighetsägaren har ansökt om egensotning. Men då brandskyddskontroll inte 
har kunnat utföras på fastigheten kan egensotning inte godkännas. Räddnings-
nämnden har inte haft möjlighet att säkerställa att det skulle vara säkert ur 
brandskyddssynpunkt och därför har ansökan avslagits. Fastighetsägaren har 
överklagat räddningsnämndens beslut om avslag på begäran om egensotning. 
Länsstyrelsen och senare även förvaltningsrätten har  avslagit överklagandet.  
 
Räddningsnämnden beslutade i sitt sammanträde den 3 april 2018, med stöd av 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap 2 §, att förelägga fastighetsägaren 
att senast den 30 juni 2018, vid ett vite om 25.000 kronor, sätta upp godkända 
takskyddsanordningar på fastigheten Österskog 1:9 så att tillträde till tak och 
skorstenar kan ske, att utfärda ett absolut förbud för fastighetsägaren att elda i 
eldningsanläggningar på fastigheten Österskog 1:9 fram till dess brandskydds-
kontroll och sotning har genomförts, vid ett vite om 25.000 kronor för varje 
gång eldning sker.  
 
Räddningstjänsten genomförde den 24 augusti 2018 ett platsbesök på 
fastigheten. Vid besöket kunde inga godkända takskyddsanordningar till 
skorstenar eller tak noteras. Ansökan om utdömande av vitet har därför gjorts 
hos förvaltningsrätten. Fastighetsägaren har i skrivelse till förvaltningsrätten 
motsatt sig vitet och även inkommit med nya uppgifter. Räddningsnämnden har 
yttrat sig till förvaltningsrätten över denna skrivelse. Förvaltningsrätten har 
ännu inte beslutat i ärendet.  
 
Räddningsnämnden beslutade i sitt sammanträde den 11 september 2018 att 
förelägga fastighetsägaren att senast den 31 december 2018, vid ett vite om 
ytterligare 50.000 kronor, sätta upp godkända takskyddsanordningar på 
fastigheten Österskog 1:9. Detta beslut har fastighetsägaren överklagat till 
länsstyrelsen, och även i detta överklagande hänvisat till samma nya uppgifter 
som till förvaltningsrätten. Länsstyrelsen har ännu inte beslutat i ärendet. 
Fastighetsägaren har i samma skrivelse även överklagat räddningsnämndens 
beslut den 3 april. Detta överklagande har dock kommit in för sent och därför 
avvisats. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
Yttrande till förvaltningsrätten över fastighetsägarens skrivelse, 2018-11-14 
Avvisningsbeslut gällande överklagandet av Rn §15   
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna
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Rn §74    Dnr: RN.2018.21      
 
Händelsestatistik 2018, information   
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Johan Rönmark lämnar en redogörelse för händelsestatistiken under 
årets första elva månader. Räddningstjänsten har varit engagerad i 685 
händelser under perioden varav 632 händelser inträffat i Gislveds och Gnosjö 
kommuner och resten är hjälp till andra räddningstjänster. Under året har det 
varit långt fler bränder i skog och mark än under tidigare år, vilket varit tydligt 
både borta och i hemkommunerna, men färre bränder och trafikoyckor jämfört 
med år 2017. Under året har det inträffat fem dödsolyckor vilket är fler än 
under ett genomsnittligt år. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

  
 

Expedieras till: 
Johan Rönmark, enhetschef  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2018-12-04     5(12) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §75    Dnr: RN.2016.14      
 
Handlingsprogram för insatser mot oönskade händelser 2017-2019, 
utvärdering  
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med beslut i räddningsnämnden har förvaltningen utvärderat 
handlingsprogrammet för räddningsinsatser mot oönskade händelser 2017-
2019. I korthet har utvärderingen av, det av kommunfullmäktige beslutade, 
programmet visat:  
 
Brister finns i dimensionerande förmåga (avsnitt 4.1) utifrån att det har varit en 
numerär beredskapsanpassning i Smålandsstenar. I övrigt har kravnivån 
upprätthållits. 
 
Planerade förmågor (avsnitt 4.2): 
- Minskad responstid genom ökat samarbete med andra organisationer.  
Samhällets insatser mot bränder och andra olyckor ska vara kostnadseffektiva 
och snabba. Syftet med den planerade förmågan var att organisationer och 
enskilda skulle respondera på larm vilket ökar förutsättningarna för ett 
snabbare stöd till den hjälpbehövande. Målet är ej uppfyllt. 
 
- Ökad förmåga att hantera stora händelser  
Utifrån erfarenheterna från stora skogsbränder har nya samarbeten och ett 
effektivt förberedelsearbete genomförts inom RäddSam F och andra regioner i 
Sydsverige gällande förstärkningsresurser. Detta system praktiserades vid 
skogsbränderna 2018. Målet är delvis uppfyllt. 
 
Arbetet med erfarenhetsåterföring och analys i avsnitt 5 behöver utvecklas 
men nivån har upprätthållits.  
 
Uppföljning av räddningsnämndens direktiv i bilaga 1 till handlingsprogrammet 
redovisas i separat utvärderingsdokument. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser 2017-2019, 
antaget i kf 20170928 och 20171026 
Utvärdering av handlingsprogram för insatser mot oönskade händelser 2017 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna 

  
 

Expedieras till: 
Johan Nilsson, räddningschef  
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Rn §76    Dnr: RN.2018.10      
 
Ekonomisk uppföljning   
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomi 
Uppföljningsprognos U4 visar mot ett positivt resultat. Osäkra parametrar som 
är tydligare nu är 

• avstämning med krisberedskap 
• kompensation för lönekostnader sedan den nya lönen i april 
• faktureringsbelopp för skogsbränderna 
• reparationskostnader för fordon och motorsprutor 
• byggnation av lektionssal i Mossarp och räddningsstation i Burseryd  
• kostnader för deltidsbrandmannautbildningarna 
• personalkostnader för heltidspersonal (VAB, föräldraledighet, 

utbildningar m.m.) 
  
Verksamhetsmässigt har vi följande utfall och prognos: 

• Upprätthålla den operativa förmågan. Deltidsstyrkan i 
Smålandsstenar har fortsatt vakanser så kompensations-
åtgärderna från Burseryd kvarstår. Arbetet med att rekrytera 
fler deltidsanställda brandmän har givit god utdelning men 
behovet av deltidsbrandmän är fortsatt högt. Kostnaderna för 
utbildad personal följs noga. 

• Projektet om individanpassat brandskydd som genomförs 
tillsammans med socialförvaltningen i Gislaved löper enligt plan.  

• Kompetenssäkring av egen personal pågår. Kårövningar för alla 
deltidsanställda är en viktig värdemätare. Analys av 
utvärderingarna av höstens övningar pågår just nu. 

 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna informationen  

  
 

Expedieras till: 
Johan Nilsson, räddningschef   
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Rn §77    Dnr: RN.2018.6      
 
Planeringsdirektiv 2019, fastställande  
 
Ärendebeskrivning 
Planeringsdirektivet omfattar budgeten för år 2019 samt en plan för de 
investeringar som behövs för åren 2020 till 2022. Räddningsnämnden antog i 
sammanträdet den 18 juni 2018 § 31 planeringsdirektiv för år 2019 och i 
sammanträdet den 11 september 2018 § 53 plan för åren 2020 till 2022. 
 
Gislaveds kommunstyrelses allmänna utskott  beslutade i sammanträde den 17 
oktober 2018 §39 att godkänna redovisningen av räddningsnämndens 
planeringsdirektiv och utblick 2020 och framåt. Gnosjös kommunstyrelse har 
delgetts planeringsdirektivet som information, och har inte meddelat några 
synpunkter.  
 
Räddningsnämndens planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 kan alltså, i 
oförändrat skick, fastställas. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens allmänna utskott i Gislaved §39 2018-10-17   
Gnosjö Kommunstyrelse §324 2018-11-06 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att fastställa räddningsnämndens planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-

2022 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
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Rn §78    Dnr: RN.2018.5      
 
Beredskap inom deltidsorganisationen i Smålandsstenar   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunerna angav en ambitionsnivå för räddningsstyrkan i Smålandsstenar i 
samband med beslutet att anta kommunens handlingsprogram om skydd mot 
olyckor (enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor). Smålandsstenar ska 
bemannas med fem personer (1 befäl + 4 brandmän). Syftet med den 
bemanningen är att en rökdykningsinsats ska kunna påbörjas omgående och 
utan beroende av annan styrka. För att genomföra en rökdykning måste det 
enligt arbetsmiljöföreskrifterna (AFS 2007:07) vara fem personer på plats. 
Minskad bemanning kan medföra att en livräddande insats inte kan påbörjas fullt 
ut innan förstärkning är på plats.   
 
Det har under längre tid varit svårt att rekrytera personal till deltidsstyrkan i 
Smålandsstenar. Under sommaren 2018 beslutade ordföranden på delegation 
att, på grund av vakanser, förändra beredskapen genom att ha 1+3 i beredskap i 
Smålandsstenar samt larma hela Burserydsstyrkan som kompensation. Utöver 
detta fanns fri inryckning av ledig personal i Smålandsstenar.  
 
På grund av vakanser i Smålandsstenar behöver detta undantag förlängas för att 
skapa god arbetsmiljö och tid för de nyanställda att genomgå utbildning, 
internövas och komma in i rutinerna. Räddningsnämnden tog den 30 augusti 
2018 ett likalydande beslut men med slutdatum den 31 januari 2019. 
 
Utöver vakanser som delvis börjar fyllas av nya medarbetare som ska utbildas 
har det inträffat några långtidssjukskrivningar och byte av arbetsort. Just nu 
sliter det mycket på dem som kan ta extra beredskap varför en numerär på 
1+2 dessvärre ses som nödvändig. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
 
Yrkande 
Ordförande Niclas Palmgren (M): Att uppdra till räddningschefen att initiera 
arbetet att återställa styrkan till 1+4. 
 
Markus Kauppinen (S), med instämmande av Kristine Hästmark (M), Anton 
Sjödell (M), Nicklas Huuva (KD) och Tommy Stensson (S) yrkar bifall till 
ordförandens tilläggsyrkande och förvaltningens förslag.  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna en tillfällig beredskapsförändring i Smålandsstenar från 1+4 till  
 1+2 med kompenserande åtgärder 
 
att Smålandsstenarstyrkan ska schemalägga för 1+3 i det fall detta är möjligt  
 
att Burserydsstyrkan ska larmas som kompensation 
 
att fri inryckning får ske i Smålandsstenar 
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Rn §78, forts 
 
att beslutet ska gälla t.o.m. den 31 maj 2019 
 
att uppdra till räddningschefen att initiera arbetet att återställa styrkan till 

1+4 
 
att lämna detta beslut som information till kommunfullmäktige i respektive 

kommun 
 

 
Expedieras till: 
Johan Nilsson, räddningschef 
Kommunfullmäktige i Gislaved  
Kommunfullmäktige i Gnosjö 
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Rn §79    Dnr: RN.2018.20      
 
Sammanträdestider 2019  
 
Ärendebeskrivning 
Reglementet för räddningsnämnden anger att nämnden ska sammanträda på 
dag, tid och plats som nämnden bestämmer. 
 
Förslag har tagits fram på sammanträdestider för 2019. Förslaget innebär att 
räddningsnämnden sammanträder enligt följande: 
 
Tisdag 29 januari kl 8.00 Utbildning 
Torsdag 7 februari kl 13.30 
Onsdag 27 mars kl 8.30 
Torsdag 2 maj kl 13.30 
Måndag 10 juni kl 13.30 
Tisdag 27 augusti kl 13.30 
Tisdag 24 september kl 13.30 
Måndag 21 oktober kl 13.30 
Måndag 2 december kl 13.30 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdestider 2019, daterad 27 november 2018 
 
Yrkande 
Ordförande Niclas Palmgren: Då nämndens sammansättning till kommande 
mandatperiod ännu inte är klar bör sammanträdestiderna slutligt fastställas av 
tillträdande nämnd. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt detta. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att som första sammanträde ska en utbildningsdag med studiebesök hållas 

tisdag den 29 januari 
 
att första ordinarie sammanträde ska hållas torsdag den 7 februari, och  
 
att resterande sammanträdestider ska slutligt fastställas av tillträdande 

nämnd 
 
att  samtliga sammanträden ska hållas på Räddningsstationen i Mossarp 
  

 
Expedieras till: 
Räddningstjänsten 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
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Rn §80    Dnr: RN.2018.22      
 
Länsstyrelsens tillsyn på räddningstjänstens verksamhet   
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen utförde tillsyn på räddningstjänsten den 7 maj 2018. Tillsynen 
utfördes genom dialogmöte med räddningstjänsten, instudering av handlingar 
som begärts in inför tillsynen samt platsbesök vid genomförande av 
räddningstjänstens tillsyn på en skola i Gislaveds kommun. Länsstyrelsens tillsyn 
över räddningstjänsten begränsandes till delar av de specifika skyldigheterna 
som en kommun har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO.  
 
Den övergripande bedömningen från länsstyrelsen är att flera delar av 
verksamheten fungerar bra medan vissa delar är tillfredsställande med brister.  
Att ständigt förbättra verksamheten ligger i linje med Gislaveds kommuns nya 
styrmodell och räddningstjänsten anser att denna typ av extern revision enbart 
är positiv genom att den ser verksamheten i ett utifrånperspektiv och i 
jämförelse med likvärdiga kommuner.  
 
Exakt hur bristerna med förslag till förbättringar ska åtgärdas kommer att 
diskuteras med länsstyrelsen, ställas i relation till hur andra kommuner 
genomfört åtgärder samt vad som kan arbetas in i Räddsam F:s förebyggande 
verksamhet generellt.  
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut efter tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, daterat den 
12 november 2018  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
  
att uppdra till enhetschef UL att återrapportera förslag till åtgärder till 

nämnden när dessa är kommunicerade med länsstyrelsen  
 

 
Expedieras till: 
Johan Rönmark, enhetschef UL  
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Rn §81    Dnr: RN.2018.3      
 
Information  
 
Ärendebeskrivning 
Återkoppling från presidieträffen med Värnamo kommun 
Ordförandena och förvaltningsledningarna för räddningsnämnderna i Gislaved-
Gnosjö och Värnamo har haft en träff i Värnamo. Bland de aktuella ämnena för 
samtalen kan nämnas bemannings- och rekryteringsproblematiken och även 
vikten av att i framtiden ännu mer utveckla samarbeten, både gällande 
personalkompetenser, i rekrytering, i upphandling etc. Nästa träff blir i 
Burseryd den 20 mars 2019. 
 
Återkoppling från MSB-träff 
Vice ordförande Kristine Hästmark deltog i SmåKoms rikskonferens som hölls i 
november. Ett av de teman som behandlades var försvar, krishantering och 
beredskap. Försvarsberedingens ordförande Björn von Sydow höll ett 
intressant föredrag om vad kommuner bör tänka på i händelse av fara.  
 
Diskussion om nämndens upplevelse av mandatperioden 
Vid mandatperiodens sista sammanträde samtalade ledamöterna om sina 
intryck av den gångna mandatperioden. Samtalet kan sammanfattas: 
Lärorikt.  
Lärorikt att få höra mer om verksamheten. 
Intressant med samverkan mellan kommuner. 
Samarbetet har fungerat riktigt bra.  
Givande att ha haft med personalrepresentant på mötena. 
Allmänheten har oklar bild av vad räddningstjänsten gör och ska göra, och 
dialogen med samhället måste fortsätta. 
Ordföranden uttryckte att det varit en ära att få leda nämnden. Båda 
kommunerna är vårt område, "vi ihop" har präglat arbetet. 
Diskussion följde om hur återkoppling till respektive kommunstyrelse ska ske i 
nästa mandatperiod då andelen kommunalråd i räddningsnämnden inte längre 
kommer att vara så stor. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
  
 
 
 
Ordföranden riktar ett avslutande tack till nämndens ledamöter och 
förvaltningen för ett gott samarbete under mandatperioden 
  


	ANSLAG/BEVIS
	att godkänna redovisningen och lägga till handlingarna
	att lägga informationen till handlingarna
	att med godkännande lägga informationen till handlingarna
	att godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna
	att godkänna informationen
	att lägga informationen till handlingarna
	att uppdra till enhetschef UL att återrapportera förslag till åtgärder till nämnden när dessa är kommunicerade med länsstyrelsen
	att lägga informationen till handlingarna

