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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Räddningsnmnden far Gislaveds och Gnosjà kommuner
Sammanträdesdatum Sida
2019-05-02 2(13)

Rn §27 Dnr: RN.20 19.3 1.2.3

Anmälan av Delegationsbeslut

Beslut
Räddningsnämnden for Gislaveds och Gnos]o kommuner godkänner
redovisningen och lagger den till handlingarna.

Arendebeskrivning
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-03-20 - 2019-04-25 anmäls:

• Beslut am eldningsfOrbud I Gklaveds kommun
• Beslut am eldningsfOrbud I GnasjO kommun
• Beslut am föreläggande och fOrbud, sju stycken

Vid sammanträdet meddelar räddningschefen an han just beslutat an
eldningsfOrbuden I Gislaveds och GnosjO kommuner upphOr2OI9-05-02
klockan I 7.00.

Beslutsunderlag
DelegationsfOrteckning 190320-190425

Beslutet skickas till:

lusterares signatur Q\(} Utdragsbestyrkande
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Räddningsnämnden for Gislaveds ccli GncsjO kommuner
Sammancrädesdatum Sida
2019-05-02 3(13)

Rn §28 Dnr: RN.20 15.22

Sotningsärende I Gnosjo kommun

Beslut
Rddningsnämnden fOr Gislaveds ccli Gnosja kommuner lagger informationen
till handlingarna.

Arendebeskrivning
Vid räddningsnämndens fOrra sammanträde den 27 mars infcrmerades cm dec
yttrande scm crdfOranden sant till fOrvalcningsrItten. Raddningschefen
meddelar nu att inget nytt besked i ärendet kommit fran prOvande instans.

Beslutet skickas till:

lusterares sinatur() J3f Utdragsbestyrkande
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Räddningsnämnden for Gislaveds och Gnosjo kommuner
Sammanträdesdatum Sida
20 19-05-02 4(13)

Rn §29 Dnr: RN.20 19.5 2.6.1

Upphandling av Sotning oth brandskyddskontroll

Beslut
Räddningsnämnden (Or Gislaveds och GnosjO kommuner lagger informationen
till handlingarna.

Arendebeskrivning
Räddningschefen meddelar an en av anbudslämnarna Overklagat
raddningsnamndens beslut frin 2019-03-27 § 16. Förvaltningsrätzen har ännu
inte fatmt beslut i ärendet.

Beslutet skickas till;

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Räddningsnämnden fOr Gislaveds och GnasjO kammuner
Sammantradesdatum Sida
2019-05-02 5(13)

Rn §30 Dnn RN.20 19.13 4.4.4

Begäran om annan sotningsfrist

Beslut
Räddningsnämnden fOr Gislaveds och GnosjO kammuner beslumr an
sotningsfristen av vàrmepannan Eneca 25 pa fastigheten Sibbohult 1:3 ska vara
en gâng/âr.

Arendebeskrivning
Räddningstjänsten har tagit emot en ansökan am undantag fran de fastslagna
fristerna for satning pa fastigheten Sibbohuit 1:3 med adress Sibbohult 2, 330
26 BURSERYD. Fastighetsägaren Bror Karisson hade tidigare ett medgivande
(daterat 2009-04-06) cm att son siälv men har sedan 20 18-10-04 avsagt sig
egensatningen. Drmed är kammunen ansvarig for sotningen sedan data
datum.

Anledningen till an fastighetsägaren vill ha annan frist ãr att värmepannan med
sotningsfrist am 3 gânger/àr numera används väldigt spcradiskt eftersom det
finns tva luft-luft-värmepumpar installerade i huset.

I räddningsnämndens beslut am frister fOr sawing framgar an
räddningsnämnden i enskiida fall kan beslun cm annan frist an den gäliande fOr
anlaggningen am det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl.

Raddningstjansten har samrâtt med skcrstensfejarmästaren sam utifrân
historiken fOr anläggningen samt nuvarande användning tilistyrker en ändring av
fristen till I gângThr. Data baseras framfOr alit pa an pannan används fOr s k
spetsvärme när varmepumparna inte racker till. Frist am I gâng/âr motsvarar
braskaminer sam används mer an fOr sporadisk sâ kallad “myseldning”.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2019
Aterkallande av medgivande Sibbahult I-3.pdf
Frister for rengOring a brandskyddskantrall GG.pdf
AnsOkan.pdf

Beslutet skkkas till:
Bror Karlssan, fastighetsägare
Johan ROnmark, enhetschef
Jerry Petersson, skorstensfejarmästare

lusterares sinaturQ Utdngsbestyrkande
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Räddningsnämnden for Gislaveds oth GnosjO kommuner
SammantrAdesdatum Sida
2019-05-02 6(13)

Rnç3l DnrRN.2017.13

Rekrytering av deltidsbrandmän

Beslut
Rddningsnämnden for Gislaveds och GnosjO kommuner lagger informationen
till handlingarna.

Arendebeskrivning
Samordnare Jonas BjOrkstrOm inlormerar:

Tre medarbetare har meddelat att de kommer att Iämna sina uppdrag som
deltidsbrandmän och tre nya medarbetare har tilikommit. Satsningen pa
ytterligare rekryteringar kommer igàng igen I slutet av maj eftersom
samordnaren är borta pa utbildning.

Den normala rekryteringsprocessen pagar fortlOpande, bland annat har
räddningst]änsten medverkat p en valkomstdag fOr nyanställda i Gislaveds
kommun.

Beslutet skickas till:

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Räddningsnämnden for Gislaveds och GnosjO kammuner
Sammanträdesdatum Sida
2019-05-02 7(13)

Rn §32 Dnr: RN.20l9.l2 1.2.7

Aktuella händelser hos räddningstjänsten

Beslut
Räddningsnämnden fOr Gislaveds ccli GncsjO kommuner Igger informacionen
till handlingarna.

Arendebeskrivning
Räddningschefen infcrmerar cm aktuella händelser:

En explosion och brand har nträffat i en Iägenhet i Hestra. En person omkom
ccli en annan skadades.

Hen brander liar skett de senaste veckorna. De stOrre bránderna har inträffat
vid speedwaybanan I Gislaved (cirka 50 hektar) och vid Granstorp ‘jid
AsenhOga i GnosjO kommun (cirka 80 hektar). For an kiara av dessa br-änder
fick räddningstjänsten Gislaved - GnosjO hjälp fran raddningstjanster i
jOnkOpings Ian, Kalmar Ian, Ljungby och Dalstorp. Aven FAK, polis,
fOrsvarsmakten, Rapid Relif Team och priva helikopterbolag anlitades. Ett
start anmi gOdsekunnor nynjades for vanenspridning.

I bda insatserna kommer kostnaderna for räddningsinsatsen att Overstiga de
kommunala självriskerna.

En kraftig industribrand pa en plastindustri I Gislaved medfOrde en stor insats.
Trots mycket star brandbelastning räddades ston delar av fOremget.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till:

lusterares signatur UV 3Ij Utdragsbestyrkande
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Räddningsnämnden for Gislaveds och GnosjO kommuner
Sammanträdesdatum Sida
20 19-05-02 8(131

Rn §33 Dnr: RN.20 19.16 2.4.7

Begäran om tilläggsanslag for ofOrutsedd kostnad

Beslut
Rddningsnämnden for Gislaveds och GnosjO kommuner framstuller ett
äskande till kommunfullmaktige i Gislaveds och GnosjO kommuner am 1.480
tkr for ofOrutsedda kostnader samband med skogsbränderna vid
speedwaybanan I Gislaved och vid Granstorp i GnosjO kommun.

Arendebeskrivning
Räddningschefen meddelar an koscnaderna fOr självrisken fOr Gislaveds och
GnosjO kommuners fOrsäkringar uppgár till 1.480.000 kr. Kostnaderna (Or
räddningsinsatserna vid bränderna vid speedwaybanan I Gislaved och vid
Granstorp I GnosjO kommun kommer att Overskrida kostnaden fOr
självriskerna.

Yrkanden
Niclas Palmgren (M): Att Räddningsnämnden framställer en äskande till
kommunfullmäktige i Gislaveds och GnosjO kommuner cm 1.480 tkr for
ofOrutsedda kostnader i samband med skogsbränderna vid speedwaybanan i
Gislaved och vid Granstorp i GnosjO kommun.

Kristine Hästmark (M), Nicklas Huuva (KD), Gunilla Westerholm (5) och Stig
Axelsson (5): bifall till Niclas Palmgrens yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun
KommunIullmäktige i GnosjO kommun

lusterares siznatur01 jjF Utdragsbestyrkande
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Rddningsnämnden fOr Gislaveds och GnosjO kommuner
SammantrAdesdatum Sida
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Rn §34 Dnr: RN.2019.I0 1.4.1

Bokslut 2019 inklusive helársprognos och delârsbokslut - Redovisning
av uppdrag

Beslut
Räddningsnämnden for Gislaveds och GnosjO kommuner anmr
räddningschefens fOrsiag till átgrder for an uppná nollresulmt 2019.

Arendebeskrivning
Räddningsnämnden beslOt vid sin sammantràden den 27 mars an uppdra till
räddningschefen an ta fram förslag till tgärder sâ an räddningsnämnden kan
redovisa en resultat 2019 scm àr ÷1-0.

Räddningschefen redogOr for sin fOrslag.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till:

lusterares sinacur()5) (jt Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Räddningsnamnden far Gislaveds och Gnosjo kommuner
Sammanträdesdatum Sida
2019-05-02 10(13)

Rn §35 Dnr: RN.2019.I I 1.4.1

Planeringsdirektiv 2020 - 2023

Beslut
Räddningsnämnden for Gislaveds och GnosjO kommuner Tagger informationen
dli handkngarna oth fastscäller mM oth uppdrag far 2020 vid nästa
sammanträde den ID juni.

Arendebeskrivning
Vid Räddningsnämndens sammanträde den 27 mars genomfOrdes en workshop
där ledamOterna foreslog mM och uppdrag for räddningsnämnden under 2020.
Räddningschefen redovisar en sammanstàllning av fOrslagen och fOrvaltningens
synpunkter och kommentarer.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till:

lusterares sinatur(4/

jj-__ Utdragsbestyrkande
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Räddningsnàmnden fOr Gislaveds och GnosjO kommuner
Sammanträdesdatum Sida
2019-05-02 11(13)

Rn §36 Dnn RN.20 18.22

Linsstyrelsens tillsyn pa räddningstjänstens verksamhet

Beslut
Räddningsnämnden for Gislaveds och GnosjO kommuner uppdrar till
räddningstjänsten att arbeta in átgärderna i verksamheten och genomfOra data
I fortsatt dialog med länsstyrelsen, act kerrapportera till raddningsnämnden när
alla âtgärder är införda och att lagger i Ovrigt informationen till handlingarna.

Arendebeskrivning
Länsstyrelsen genomfOrde tillsyn p raddningstansten den 7 maj 2018. Elter
räddningsnämndens sammanträde den 4 december 2018 lick enhetschefjohan
ROnmark i uppdrag att áterrapportera förslag till átgärder till namnden efter
dialog med Iänsstyrelsen. Dialogen med Iänsscyrelsen àr nu genomfOrd och
âtgärderna har utmynnat till i huvudsak följande:

- I nämndens plan fOr myndighetsutOvning 2019-2020 är mñnga av fOrslagen till
förbättringar är inarbede, bI a att uppfOljning av tillsyn kommer ske genom
fotodokumentation eller platsbesOk.
- Fler dokument och mallar kommer act infOras i tillsynsprocessen fOr mer
enhetlig tillämpning.
- MSBs sâ kallade sjustegsmodell for tillsyn kommer i stOrre utsträckning vara
dokumenterad i de handlingar scm expedieras, t ex kommer de
dimensionerande brandscenarion som tillsynsfOrrattaren utgâr fran bli tydligare
fOr mottagaren.
- En enklare proce fOr olycksundersOkning oth erfarenhetsãterföring
kommer act infOras under 2019 i syfte an fler i organisationen ska lära sig av
intraffade händelser.
- Forrsatt samordning med bygg- och miljOnämnden i Gislaved respektive
samhällsbyggnadsnämnden i GnosjO avseende myndighetsutOvning kommer att
ske fordOpande sá kommunerna uppfattas lika, oavsett tillsynsomrñde.

Räddningstjänstens fOrslag till beslur
att uppdra till enhetschefjohan ROnmark an arbera in atgarderna I

verksamheten och genomfOra data i fortsatt dialog med länsstyrelsen
act áterrapportera till räddningsnämnden när aBa âtgärder är infOrda
act i Ovrigt lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
Rädningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den II april 2019

Yrkanden
OrdfOranden: Bifall till riddningstjänstens fOrslag.

Beslutet skickas till:
EnhetschefJohan ROnmark

justerares signatur i)9 Utdragsbestvrkande
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Räddningsnämnden for Gislaveds ach Gnosjö kommuner
Sammanträdesdatum Sida
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Rn §37 Dnr: RN.2019.15 4.14.1

Dricksvattenfdrsörjning

Beslut
Räddningsnmnden fOr Gislaveds och GnosjO kommuner ska fortsätm med
servicen an kOra ut dricksvanen dock hOgst tvâ gânger per brunn och ár.
Frágan am reglering av taxor kommer an tas upp vid Ràddningsnämndens
sammanträde den 10 juni.

Arendebeskrivning
Räddningschefen redagOr far fOrvaltningens statistik kring vattenkOrning under
sammaren 2018 och fOr de taxor sam tillämpades. Totakgjardes 71
vattenkOrningar. Under 2017 gjordes 8 kOrningar och under 2016 gjordes 60
stycken.

FOrwaltningen konstaterar an behovet av mer struktur kring eventuella
vattenkOrningar under 2019 àr stort Iiksom en Oversyn av taxorna.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till:

I usterares Utdragsbestyrkande
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Räddningsnämnden for Gislaveds och Gnosjö kommuner
Sammancrädesdatum Sida
2019-05-02 13(13)

Rn §38 Dnr RN.20 19.8 1.2.7

Information till Raddningsnämnden

Beslut
Ràddningsnämnden fOr Gislaveds oth GnosjO kommuner lagger informationen
till handlingarna.

Arendebeskrivning
Den 3 maj kommer landsbygdsministerjennie Nilsscn tillsammans med
landshavdingen att besOka Gislaveds kommun och räddningsstationen.
Ordförande Niclas Palmgren kommer an medverka vid besOket.

Under 2018 genomfOrdes samrádsmOten med deltidsbrandmännen vid de olika
stationerna. Det har framkommit Onskemâl cm an mOtena ska fortsätta under
2019. OrdfOrande och vice ordfOrande tillsammans med räddningschefen eller
biträdande räddningschef avser an fortsätta under forutsättning an varje
station väljer en representant som fOreträder dem.

Invigning av den nya brandsrationen i Burseryd àger rum den 4 maj.

En nytt kollektivavtal, Räddningstjànst i beredskap - RiB 19, gäller fran I maj.

Enhetschefjohan ROnmark informerar cm resultatet fran 2018 àrs
undersOkning lnsikt mom delomrádet brandskydd. Nämnden har ökat becyget
fran NKI 75 till NKI 78. Resultacet ligger i samma nivâ scm bI ajOnkOping och
Uppsala vilket är mycket bra. Nämnden uttalar sin berOm fOr det goda
resultatet och en malsattning framOver ska vara an fortsätta oka betyget i
kommande undersOkningar.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till:

justerares signacur Utdragsbestyrkande


